Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Storfjord formannskap
Møterom 3 - Otertind, Storfjord rådhus
22.10.2015
09:00 – 13:45

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Knut Jentoft
Leder
Solveig Sommerseth
Medlem
Hanne Braathen
Medlem
Hallgeir Naimak
Medlem
Geir Varvik
Medlem
Sten Egil Nystad
Medlem

Representerer
TPL
TPL
H
H
SP
FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Sigmund Steinnes
Medlem

Representerer
AP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Stine J. Strømsø
Sigmund Steinnes

Representerer
AP

Merknader

Fra administrasjonen/andre møtte:
Navn
Stilling
Trond Roger Larsen
Konst. rådmann
Rita Bergland
Sekretær
Anne-Lena Dreyer
Avdelingsleder Forebyggende avdeling
Anne Rasmussen
Avdelingsleder Behandlende avdeling
Roger Sommerseth
HTV Fagforbundet Storfjord
Trond Arne Hoe
Driftssjef
Orienteringer:
- Planer om deponi m.m i Skibotndalen v/ Avfallsservice og Remiks
- Flyktningsituasjonen v/ Anne-Lena Dreyer og Anne Rasmussen.
- Budsjettarbeidet 2016 v/ Viggo Døhl
Sak 78/15 ble behandlet før sak 77/15.

Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på
møtet.
Hatteng, 22.10.2015

Sten Egil Nystad

Hallgeir Naimak

Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

PS 77/15

Referatsaker Formannskapet 22. oktober 2015

2015/497

PS 78/15

Opprettelse av akuttmottak for flyktninger Brennfjell

2015/1410

PS 79/15

Ordfører Sigmund Steinnes - søknad om etterlønn
i 3 måneder

2015/1358

PS 80/15

Krav om ordførergodtgjøring under avvikling av
ferie - Inger Heiskel

2015/1358

PS 77/15 Referatsaker Formannskapet 22. oktober 2015
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 22.10.2015

Behandling:
Referat sak 11. fremmes som egen sak i neste Formannskapsmøte.
Sakene ble referert.
Vedtak:
Sakene ble referert.

PS 78/15 Opprettelse av akuttmottak for flyktninger - Brennfjell
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 22.10.2015

Behandling:
Forslag fra Ap v/ Stine J. Strømsø:
Den store flyktningpågangen fører til at til dels uhensiktsmessige lokasjoner må tas i bruk for
innkvartering av flyktningene.
Tidligere Brennfjell militærforlegning er lokalisert langt fra Storfjords nærmiljø og bygder, og
representerer således en betydelig risiko for at oppholdet i Storfjord ikke blir godt nok.
Et opphold på en geografisk uhensiktsmessig lokasjon uten nærhet til kommunale tjenester,
butikk og andre innbyggere. Dette er særlig utfordrende for mennesker som flykter fra krig og
katastrofer.
På bakgrunn av dette må kommunen enten ved egen kapasitet eller ved hjelp av frivillige sikre
at flyktningene får være en del av Storfjord-samfunnet både på dag- og kveldstid.
Forslag fra SP v/ Hanne Braathen:
Formannskapet tar flyktningspørsmålet til orientering og gir rådmannen og ordfører fullmakt til
å håndtere dette hvis det oppstår aktuelle situasjoner.
Vi ønsker flyktningene velkommen til Storfjord.
Forslag fra Solveig Sommerseth og Sten Nystad:
Storfjord kommune er positiv til å opprette akuttmottak for flyktninger, men er ikke
dimensjonert for å yte forsvarlig helsehjelp til 140 flyktninger. Større kommuner tar i mot færre
enn dette, og muligens finnes det kommuner uten mottak som slipper unna merutgifter ved å
ikke ta i mot flyktninger.
Som robek-kommune har ikke Storfjord økonomisk evne til å ta på seg merkostnader ifm
flyktninger og akuttmottak. Alle enheter må lage oversikt over ressursbruk knyttet til
flyktninger/akuttmottaket, slik at dette i ettertid kan søkes refundert fra staten.

Dersom staten ikke er villig til å refundere våre merkostnader, må disse søkes dekket via de
kommuner som har lavere eller ingen kostnader. Skal Norge først ta i mot så mange flyktninger,
må det være en rettferdig belastning på alle kommuner. I fordelingen av merutgifter mellom
kommunene, må i tillegg robek-kommuner komme økonomisk bedre ut enn kommuner som har
sterkere økonomi.
Det ble først votert over forslaget fra SP v/ Hanne Braathen.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Deretter ble forslaget fra Ap v/Stine J. Strømsø tatt opp til votering.
Forslaget ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer.
Deretter ble forslaget fra Sten Egil Nystad og Solveig Sommerseth tatt opp til votering.
Forslaget falt med 2 mot 5 stemmer.
Protokolltilførsel fra Sten Egil Nystad:
Storfjord kommune er positiv til å opprette akuttmottak for flyktninger, men er ikke
dimensjonert for å yte forsvarlig helsehjelp til 140 flyktninger. Større kommuner tar i mot færre
enn dette, og muligens finnes det kommuner uten mottak som slipper unna merutgifter ved å
ikke ta i mot flyktninger.
Som robek-kommune har ikke Storfjord økonomisk evne til å ta på seg merkostnader ifm
flyktninger og akuttmottak. Alle enheter må lage oversikt over ressursbruk knyttet til
flyktninger/akuttmottaket, slik at dette i ettertid kan søkes refundert fra staten.
Dersom staten ikke er villig til å refundere våre merkostnader, må disse søkes dekket via de
kommuner som har lavere eller ingen kostnader. Skal Norge først ta i mot så mange flyktninger,
må det være en rettferdig belastning på alle kommuner. I fordelingen av merutgifter mellom
kommunene, må i tillegg robek-kommuner komme økonomisk bedre ut enn kommuner som har
sterkere økonomi.
Vedtak:
Den store flyktningpågangen fører til at til dels uhensiktsmessige lokasjoner må tas i bruk for
innkvartering av flyktningene.
Tidligere Brennfjell militærforlegning er lokalisert langt fra Storfjords nærmiljø og bygder, og
representerer således en betydelig risiko for at oppholdet i Storfjord ikke blir godt nok.
Et opphold på en geografisk uhensiktsmessig lokasjon uten nærhet til kommunale tjenester,
butikk og andre innbyggere. Dette er særlig utfordrende for mennesker som flykter fra krig og
katastrofer.
På bakgrunn av dette må kommunen enten ved egen kapasitet eller ved hjelp av frivillige sikre
at flyktningene får være en del av Storfjord-samfunnet både på dag- og kveldstid.
Formannskapet tar flyktningspørsmålet til orientering og gir rådmannen og ordfører fullmakt til
å håndtere dette når det oppstår aktuelle situasjoner.
Vi ønsker flyktningene velkommen til Storfjord.

PS 79/15 Ordfører Sigmund Steinnes - søknad om etterlønn i 3 måneder
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 22.10.2015

Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 6 mot 1 stemme.
Vedtak:
Sigmund Steinnes innvilges ettergodtgjøring på inntil 3 måneder, begrenset til tiltredelsesdato
for ansettelse i ny jobb/arbeidsgiver. Ettergodtgjøringen gjelder i tiden 08.10.15-08.01.16.

PS 80/15 Krav om ordførergodtgjøring under avvikling av ferie - Inger
Heiskel
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 22.10.2015

Behandling:
Forslag fra Solveig Sommerseth:
I henhold til gjeldende reglement har ordfører fullmakt til å avtale hvorvidt varaordfører skal
fungere som ordfører, eksempelvis i ordførers ferie. Ettersom ordfører Heiskel ikke benyttet seg
av denne fullmakten, og formannskapet heller valgte ny ordfører og ny varaordfører, så falt
hennes krav på godtgjøring bort. Det vises til at ordfører er kommunens juridiske person, og ut
fra vedtaket som er gjort av formannskapet, så har ikke Heiskel hatt noen gjeldende verv i den
omsøkte perioden, og er følgelig heller ikke berettiget godtgjørelse.
Forslaget fra Solveig Sommerseth ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
I henhold til gjeldende reglement har ordfører fullmakt til å avtale hvorvidt varaordfører skal
fungere som ordfører, eksempelvis i ordførers ferie. Ettersom ordfører Heiskel ikke benyttet seg
av denne fullmakten, og formannskapet heller valgte ny ordfører og ny varaordfører, så falt
hennes krav på godtgjøring bort. Det vises til at ordfører er kommunens juridiske person, og ut
fra vedtaket som er gjort av formannskapet, så har ikke Heiskel hatt noen gjeldende verv i den
omsøkte perioden, og er følgelig heller ikke berettiget godtgjørelse.

