Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Storfjord levekårsutvalg
Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus
18.11.2015
09:00 - 15:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Bente Bech
Leder
Susanne Vallesæter
Nestleder
Trond-Magne Garfjeld
Medlem
Håvard Gjerseth
Medlem

Representerer
TPL
TPL
FRP
SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Caroline Rasch Ingebrigtsen
MEDL
Tor Jørgen Johnsen
MEDL
Stine J. Strømsø
MEDL

Representerer
H
H
AP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for

Representerer

Merknader
Fra administrasjonen/andre møtte:
Navn
Stilling
May-Tove Lilleng
oppvekst- og kultursjef
Anne Rasmussen
avd.leder behandlende avdeling, til sak 5/15
Klara Steinnes
sekretær
-

Sak 5/15 Budsjett 2016 ble behandlet først. Deretter følges sakslista.
Avd.leder Anne Rasmussen informerte om tjenesteområdet behandlende avdeling.
Oppvekst- og kultursjef May-Tove Lilleng informerte om tjenesteområdet oppvekst og
kultur.
Leder NAV Benedicte Lilleng informerte om tjenesteområdet NAV.

Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på
møtet.
Hatteng, 18.11.2015
Susanne Vallesæter

Håvard Gjerseth

Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

PS 1/15

Referatsaker levekårsutvalget 18. november 2015

2015/1466

PS 2/15

Valg av representanter til samarbeidsutvalg for
barnehagene

2015/1330

PS 3/15

Valg av representanter til samarbeidsutvalg og
skolemiljøutvalg ved skolene

2015/1330

PS 4/15

Valg av representant til rådet for psykisk
helsevern for Tromsø og omegn

2015/1330

PS 5/15

Budsjett 2016 - økonomiplan 2016-19

2015/1287

PS 1/15 Referatsaker levekårsutvalget 18. november 2015
Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 18.11.2015
Behandling:
Det ble tatt opp en ekstra referatsak:
Brev fra Kunnskapsdep. - ny satsing på videreutdanning for lærere - Kompetanse for kvalitet.
Sakene ble referert.
Vedtak:
Sakene ble referert.

PS 2/15 Valg av representanter til samarbeidsutvalg for barnehagene
Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 18.11.2015
Behandling:
Saken utgår. Det skal ikke velges representanter til samarbeidsutvalgene for barnehagene.
Vedtak:
Saken utgår. Det skal ikke velges representanter til samarbeidsutvalgene for barnehagene.

Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 27.10.2015
Behandling:
Forslag fra valgnemnda:
Oteren barnehage:
Representant Morten Pettersen, vararepresentant Steve Pettersen

Furuslottet barnehage:
Representant Cato Ulriksen, vararepresentant Marie Rasmussen
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Valgnemndas innstilling:
Som representanter til samarbeidsutvalg for barnehagene i perioden 2015-2019 velges
Oteren barnehage:
Representant Morten Pettersen, vararepresentant Steve Pettersen
Furuslottet barnehage:
Representant Cato Ulriksen, vararepresentant Marie Rasmussen

PS 3/15 Valg av representanter til samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg ved
skolene
Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 18.11.2015
Behandling:
Valgnemndas innstilling ble tatt opp til votering.
Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Som representanter og vararepresentanter til samarbeidsutvalgene og skolemiljøutvalgene ved
skolene i perioden 2015-2019 velges:
Skibotn skole:
Representant Kari Nilsen Overelv, vararepresentant Kirsti Skogmo
Hatteng skole:
Representant Håvard Gjerseth, vararepresentant Susanne Vallesæter

Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 27.10.2015
Behandling:
Forslag fra valgnemnda:
Skibotn skole:
Representant Kari Nilsen Overelv, vararepresentant Kirsti Skogmo
Hatteng skole:
Representant Håvard Gjerseth, vararepresentant Susanne Vallesæter
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Valgnemndas innstilling:
Som representanter og vararepresentanter til samarbeidsutvalgene og skolemiljøutvalgene ved
skolene i perioden 2015-2019 velges:

Skibotn skole:
Representant Kari Nilsen Overelv, vararepresentant Kirsti Skogmo
Hatteng skole:
Representant Håvard Gjerseth, vararepresentant Susanne Vallesæter.

PS 4/15 Valg av representant til rådet for psykisk helsevern for Tromsø og
omegn
Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 18.11.2015
Behandling:
Valgnemndas innstilling ble tatt opp til votering.
Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Som representant til rådet for psykisk helsevern for Tromsø og omegn velges
Morten Karlsen som representant og Susanne Vallesæter som vararepresentant.

Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 27.10.2015
Behandling:
Forslag fra valgnemnda:
Morten Karlsen som representant
Susanne Vallesæter som vararepresentant
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Valgnemndas innstilling til kommunestyret:
Som representant til rådet for psykisk helsevern for Tromsø og omegn velges
Morten Karlsen som representant og Susanne Vallesæter som vararepresentant.

PS 5/15 Budsjett 2016 - økonomiplan 2016-19
Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 18.11.2015
Behandling:
Oppvekst- og kultursjef, avd.leder behandlende avdeling og konst. rådmann orienterte i saken.
Levekårsutvalgets innspill til budsjett 2015:
Ungdomstrinnet forblir på Skibotn.
Beregnet innsparing i 2016 625.000,Dekkes inn av leieinntekter fra Aleris.

Ved evt. overskudd av leieinntekter fra Aleris ønsker levekårsutvalget at det går til 50 %
psykologstilling i Storfjord kommune.
Vi ser behovet ungdomsrådet har kommet med i innspill punkt 2.2.9 og helse og omsorg.
En slik stilling blir lovfestet fra 2020. Levekårsutvalget ser for seg at kommunen søker
samarbeid med LHL Skibotn eller andre kommuner.
Vi ser alvorligheten og viktigheten av at Åsen omsorgssenter har et brannsikkert arkiv, og
ønsker at det (utg. kr. 35.085,-) prioriteres.
En ser at overforbruk av vikarer i oppvekstsektoren er stor.
Dessverre har det vært nedskjæringer i skolene. Det har på Skibotn skole medført til
sammenslåinger av klasser.
Vi ber om at bevilgninger gis slik at:
- Skibotn skole får tilført en 40 % stillingsøkning i tillegg til rådmannens forslag.
- Hatteng skole får tilført en 50 % stillingsøkning i tillegg til rådmannens forslag.
Levekår ønsker at det bevilges dekning til gulvvaskemaskin på Åsen omsorgssenter.
Det må tas hensyn til hygiene og HMS, det er gamle belegg og veldig tungt å vaske.
Hvorfor ligger ikke renhold under driftsetaten?
Innspillene oversendes formannskapet.
Vedtak:
Levekårsutvalgets innspill til budsjett 2015:
Ungdomstrinnet forblir på Skibotn.
Beregnet innsparing i 2016 625.000,Dekkes inn av leieinntekter fra Aleris.
Ved evt. overskudd av leieinntekter fra Aleris ønsker levekårsutvalget at det går til 50 %
psykologstilling i Storfjord kommune.
Vi ser behovet ungdomsrådet har kommet med i innspill punkt 2.2.9 og helse og omsorg.
En slik stilling blir lovfestet fra 2020. Levekårsutvalget ser for seg at kommunen søker
samarbeid med LHL Skibotn eller andre kommuner.
Vi ser alvorligheten og viktigheten av at Åsen omsorgssenter har et brannsikkert arkiv, og
ønsker at det (utg. kr. 35.085,-) prioriteres.
En ser at overforbruk av vikarer i oppvekstsektoren er stor.
Dessverre har det vært nedskjæringer i skolene. Det har på Skibotn skole medført til
sammenslåinger av klasser.
Vi ber om at bevilgninger gis slik at:
- Skibotn skole får tilført en 40 % stillingsøkning i tillegg til rådmannens forslag.
- Hatteng skole får tilført en 50 % stillingsøkning i tillegg til rådmannens forslag.
Levekår ønsker at det bevilges dekning til gulvvaskemaskin på Åsen omsorgssenter.
Det må tas hensyn til hygiene og HMS, det er gamle belegg og veldig tungt å vaske.
Hvorfor ligger ikke renhold under driftsetaten?

