
 
Møteinnkalling 

 
 
Utvalg: Storfjord levekårsutvalg 
Møtested: Storfjord rådhus 
Dato: 13.11.2018 
Tidspunkt: 09:00 

 
 
 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til 
post@storfjord.kommune.no  
 
Vararepresentanter møter kun etter nærmere beskjed.  
 
 
 
 
Hatteng, 06.11.2018 
 
 
 
Bente Bech (s.)       Rita Molberg 
leder         sekretær 
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Storfjord kommune 
 

Arkivsaknr: 2017/41 -18 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Rita Molberg 

 Dato:                 05.11.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
13/18 Storfjord levekårsutvalg 13.11.2018 

 

Referatsaker Levekårsutvalget 13. november 2018 

 
1. Rapport etter tilsyn ved Skibotn, Strandbu og Olderelv camping 
2. Høring om endringer i opplæringsloven: om rett til opplæring i kvensk i grunnskolen 
3. Svar på søknad om dispensasjon fra utdanningskravet som barnehagelærer 
4. Skoleruta for elevene 2019-2020 
5. Årsrapport 2017/2018 for Mobbeombudet i Troms 

 
Orienteringssaker: 
 

1. Akuttberedskap barnevernet 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Sakene ble referert 
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Storfjord kommune 
 

Arkivsaknr: 2018/529 -13 

Arkiv: 243 

Saksbehandler:  Maria Figenschau 

 Dato:                 05.11.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
14/18 Storfjord levekårsutvalg 13.11.2018 

 

Prioritering av spillemiddelsøknader 2019 

Henvisning til lovverk: 
Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2017 

Ref.: 
Et friskt og aktivt Storfjord! Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friskliv 2016 - 2019  

 

Saksopplysninger 
Alle søknader om spillemidler leveres elektronisk på www.idrettsanlegg.no innen den 
kommunale fristen 1. oktober. Innkomne søknader må være ferdig behandla, godkjent, prioritert 
gjennom politisk vedtak og videresendt fra kommunene og til Troms fylkeskommune innen 15. 
januar hvert år.  
 
Kapittel 9.1 Prioritert handlingsprogram for anlegg (4 år) i kommunedelplan for idrett, fysisk 
aktivitet og friskliv danner grunnlaget for prioritering av spillemiddelsøknader fra Storfjord 
kommune. Dette handlingsprogrammet skal rulleres årlig gjennom prioritering av innkomne 
spillemiddelsøknader.  
 
Søknader kategoriseres i to ulike kategorier; ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Innen fristens 
utløp var det kommet inn tre søknader, og én søknad er varslet: 

 To av søknadene er en fornyet søknad, altså søknader som er fremmet tidligere. Begge 
disse søknadene er godkjent tidligere, men har fått avslag fordi det ikke var tilstrekkelig 
med midler til fordeling i 2018. 

 En av søknadene er en ny søknad, altså en søknad som ikke er fremmet tidligere. 
 Den varslede søknaden vurderes som en gjentatt søknad, fordi det er en søknad om 

tilleggstilskudd til et prosjekt som i utgangspunktet har fått tildelt tilskudd tidligere. 
Prosjektet har blitt mye dyrere enn opprinnelig antatt. 
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Følgende søknader er levert/varslet: 
 
Rehabilitering og ordinære anlegg 
Søker Anlegg og søkesum  
Storfjord kommune Hatteng skole svømmebasseng – rehabilitering 

Kr 5.000.000,- 
Fornyet 

Troms 
orienteringskrets 

O-kart Øvervatn – revisjon 
Kr 95.000,- 

Fornyet 

Storfjord kommune Kunstgress – tilleggsfinansiering (varslet) 
Kr 976.625,- 

Gjentatt 

 
Nærmiljøanlegg 
Søker Anlegg  
Storfjord kommune Hatteng skole pumptrackbane 

Kr 140.000,- 
Ny 

 
 
Idrettsrådet skal uttale seg om søknadene jfr. departementets krav. Storfjord idrettsråd er lagt 
ned, og dermed bortfaller kravet. 
 
 

Vurdering 
De innkomne søknadene er gjennomgått, og det kan knyttes følgende kommentarer til dem: 
 
Rehabilitering og ordinære anlegg 
Søker / anlegg Kommentar Status 
Storfjord kommune 
Hatteng skole 
svømmebasseng – 
rehabilitering 

Søknaden er fornyet. Alle påkrevde vedlegg 
er levert. 

I orden 

Troms orienteringskrets 
O-kart Øvervatn – 
revisjon 

Søknaden er fornyet. Fylkeskommunen 
godkjente søknaden i forrige søkerunde. 

I orden 

Storfjord kommune 
Hatteng skole 
kunstgressbane (varslet) 

Storfjord kommune har søkt og fått tilskudd 
til dette prosjektet tidligere, på bakgrunn av 
et kostnadsoverslag på kr. 4.662.000,-. Det 
foreløpige regnskapet viser at totalkostnadene 
vil ende rundt 7.007.100,-. Troms 
fylkeskommune åpner for at det kan søkes 
om tilleggstilskudd på bakgrunn av et 
revidert sluttregnskap. Søknaden er ikke 
levert per d.d.  

Ikke i orden 

 
Nærmiljøanlegg 
Søker Kommentar  
Storfjord kommune 
Hatteng skole 
pumptrackbane 

Søknaden mangler følgende vedlegg for å bli 
godkjent: 

- Dokumentasjon på finansieringsplan 

Ikke i orden 
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Søkerne med søknader som ikke er i orden er tilskrevet, og kjenner godt til hvilke vedlegg som 
mangler for å få en søknad i orden. Saksframlegget tar utgangspunkt i søknadene med den status 
de har per 05.11.2018. Det er vanlig at ikke alle søknader har godkjent vedlegg ved første 
innlevering, og at det foregår en prosess i perioden 1. oktober – 15. januar med mål om å få 
ferdigstilt samtlige søknader innenfor kravene til godkjenning. Alle søknader skal som 
hovedregel uansett prioriteres og oversendes til ferdigbehandling i fylkeskommunen hvert år. 
 
Erfaringene fra de siste 10 år tilsier at Storfjord som hovedregel forvente én tildeling i hver 
kategori per år, uavhengig av tilskuddets størrelse. Unntaket er større anlegg som f.eks. Hatteng 
skole kunstgressbane, som opprinnelig fikk tildeling over to år. Disse årene fikk ingen andre 
ordinære anlegg tilskudd. 
 
Til grunn for rådmannens innstilling på prioritering av søknader ligger følgende: 
 

 Den foreslåtte prioriteringa for fornyede søknader følger den rekkefølgen 
kommunedelplanen har lagt opp til for planperioden, og hovedtrekkene i rulleringa som 
blei vedtatt for 2018-søknadene. Det anbefales alltid at det ikke gjøres endringer, 
ettersom dette vil fjerne forutsigbarheta for lokale anleggsutbyggere. Tilleggssøknad for 
kunstgressbanen er prioritert først, ettersom dette anlegget i utgangspunktet sto foran de 
øvrige søkerne i kommunedelplanen. Det forutsettes at det leveres en godkjent søknad 
innen oversending til fylket. 

 Nærmiljøanlegg som ikke er meldt inn i plan: I planens kapittel 2.2 heter det at Nye 
nærmiljøanlegg kan tas inn i en slik rullering, såfremt de samsvarer med planens mål og 
strategivalg. Dette betyr at det nye nærmiljøanlegget det er søkt spillemidler til, kan 
rulleres inn i denne behandlinga. 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
Innkomne spillemiddelsøknader for 2019 prioriteres slik: 
 
 Rehabilitering og ordinære anlegg 

1. Storfjord kommune: Hatteng skole kunstgressbane 
2. Storfjord kommune: Hatteng skole svømmebasseng – rehabilitering 
3. Troms orienteringskrets: O-kart Øvervatn - revisjon 

 
 Nærmiljøanlegg 

1. Storfjord kommune: Hatteng skole pumptrackbane 
 
Det forutsettes at det leveres en godkjent søknad for Hatteng skole kunstgressbane innen 
oversending til Troms fylkeskommune. Dersom dette ikke er tilfelle, rykker anlegget ned på 
tredje prioritering og de øvrige godkjente søknadene rykker tilsvarende opp. 
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Storfjord kommune 
 

Arkivsaknr: 2016/105 -18 

Arkiv: A22 

Saksbehandler:  May-Tove Lilleng 

 Dato:                 25.10.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
16/18 Storfjord levekårsutvalg 13.11.2018 
 Storfjord kommunestyre  

 

Sommer-SFO 

Henvisning til lovverk: 
Lovhjemmel: Opplæringsloven § 13.7 
Vedtekter: Vedtekter for SFO i Storfjord 
 
Vedlegg:  
Høringssvar fra SFO personalet Hatteng skole og FAU Skibotn skole 

Saksopplysninger 
Kommunen plikter å ha et SFO-tilbud før og etter skoletid for barn fra 1.-4. klasse og barn med 
særskilte behov på 1.-7-trinn. Plikten gjelder i skoleåret, men det er ingen som har individuell 
rett på plass i SFO. Omfanget av kommunens plikter er begrenset og kommunen er ikke 
forpliktet til å ha SFO ved alle skoler. Vedtekter vedtatt av kommunestyret, regulerer SFO-
driften i den enkelte kommune. 

Storfjord kommune har fram tom 2017 ikke hatt SFO åpen i skolenes sommerferie. For 
sommeren 2018 vedtok kommunestyret at det skulle gjennomføres en prøveordning med åpen 
SFO i deler av skoleferien. Påmelding tilsa at det var størst behov for åpen SFO siste uke i 
skoleferien = første uke før skolestart, på Hatteng skole. Dette ble gjennomført og det er sendt ut 
evalueringsspørsmål til skolene. Det er kommet høringssvar fra FAU på Skibotn skole, 
personalet i SFO ved Hatteng skole og ledelsen ved Hatteng skole stiller seg bak dette. 
Høringssvar er vedlagt. 
 

Vurdering 
Hvor stort er det gjennomsnittlige behovet for åpen SFO i sommerferien? 
Behovet viste seg å være størst i uka før skolestart. De øvrige ukene var det enkeltbarn som 
hadde behov. Dersom det skal være sommer-SFO, vil det være denne uke som det er mest 
naturlig å ha åpen SFO. Ikke alle som var påmeldt møtte dagene de som var avtalt. 
 
Det synes ikke som om det er behov for sommeråpen SFO på Skibotn skole. Derfor bør tilbudet 
gis kun på en av skolene, men være åpen for alle elever i småskolen i kommunen. 
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Bemanning 
Det har vært to personer på jobb og det er nødvendig da barna både er inne og ute og det er en 
sikkerhet for at barn med særlige behov kan delta på ordningen 
 
Kostnad 
Netto kostnad: ca. kr. 15 000 
Ca. 20 000 i lønnskostnader basert på årets forbruk som var 84 timer. Inntekt: kr. 5 500 i 
foreldrebetaling. 
 
Åpningstider er lagt for å møte foreldrenes behov. 
 
Påmelding 
Siden det var en forsøksordning som ble vedtatt sent på året, ble påmeldingsfristen noe kort og 
også uforutsigbar pga mange foreldre søkte for seint. Det ble åpnet for å ta inn barn også etter 
fristen på grunn av kort påmeldingsfrist og at det var plasser ledige. Dette må vi regulere 
strammere hvis det skal være en fast ordning. 
 
Foreldrebetaling 
Dette kom ikke klart fram i vedtaket fra kommunestyret om åpen SFO. Det må derfor vedtas en 
fast sum enten for timer, dag eller uke dersom ordningen skal være fast. Det må vedtas 
betalingssats i budsjettvedtaket i kommunestyret. 
 

Rådmannens innstilling 
 
1.For å imøtekomme foreldrebehov for åpen sommer-SFO, holder Hatteng SFO åpen siste uke 
av skolens sommerferie. 
2. Betalingssats fastsettes av kommunestyret i budsjettet årlig. 
3. Tilbudet annonseres innen 1.april med søknadsfrist 1.juni. Det tas ikke inn barn som søker 
etter 1.juni. 
4. Åpningstider: fleksibelt mellom kl. 07:00- 16:30 
5. Minimum antall barn: tilbudet igangsettes med 3 eller flere barn 
6. Vedtektene endres i samsvar med dette vedtaket (endingslogg jfr. vedtak) 
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Evaluering av sommer SFO 2018 
  
 
Positivt:  

 Nye 1.klassinger får en rolig start/overgang.  
 Hjelp til familier som har vansker med å få feriekabalen til å gå opp. 
  

Negativt:  
 Flere forholdt seg ikke til oppsatt frist. Det ble forvirrende for SFO leder når flere 
søkte sommer SFO etter fristen.  SFO- leder svarte utfra at det var satt en frist, men så 
fikk de søke etterpå likevel. Foresatte bør bli flinkere til å holde oppsatte frister.  
 Merkostnad i forhold til bruk av vikarer. De som er fast ansatt jobber inn denne uken 
i løpet av skoleåret, og slik må det være for å få skoledagen til å gå rundt. (Eventuelt bør 
skolens assistentressurs økes) 
 
  

  
 
Det var for få søkere til å ha SFO åpent uken etter skoleslutt, og uken på starten av august 
måned. Denne gangen ble det derfor kun gitt tilbud om sommer SFO uken før skolen startet.  
 
  
  
  
Elin Beate Grønnbakk     
SFO leder       
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Hei 
 
Her kommer svaret fra Skibotn: 
 
Grunner til at de som har svart ikke har benyttet seg av tilbudet:  
 
- Høy pris med 2000 per barn per uke 
- SFO på Hatteng uten tilbud om skyss 
- Det var kort med kun tre uker SFO-tilbud i løpet av en lang sommer 
 
Det kom ikke inn noen anbefalinger vedrørende SFO-tilbudet for neste sommer.  
 
Hilsen FAU Skibotn skole 
v/Marita Takvannsbukt 
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Storfjord kommune 
 

Arkivsaknr: 2018/398 -4 

Arkiv: 151 

Saksbehandler:  May-Tove Lilleng 

 Dato:                 05.11.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
17/18 Storfjord levekårsutvalg 13.11.2018 

 
 
 

Budsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022 

Saksopplysninger 
Administrasjonen orienterer Levekårsutvalget om status i budsjettarbeidet og ber om innspill. 
Innspillene fra Levekårsutvalget bør gå videre til Formannskapet som er økonomiplanutvalg. 
 

 

Rådmannens innstilling 
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