Kvæfjord kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Møtebok

Levekårsutvalget
Møterom 2, Kvæfjord rådhus
13.04.2016
09:30 – 15:20

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Karin Eriksen
Leder
Sigrid Mentzen Mathisen
Medlem
Torstein Hanssen
Medlem
Terje Sivertsen
Medlem
Linda Alise Karlsen
Medlem
Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Bente Hennie Fritjofsdatter
Medlem
Berg
Lars-Jonny Pedersen
Medlem
Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Liz-Mari Vangsvik
Lars-Jonny Pedersen

Representerer
SP
AP
AP
FP
V

Representerer
SP
AP

Representerer
AP

Ved møtestart var det 6 medlemmer og varamedlemmer til stede.

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Lars Tverseth
Kultur- og oppvekstsjef
Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
Øvrige:
Ingen
Det ble vedtatt oppført to nye politiske saker slik:
PS 17/16 Sommerfestivalen i Nord-Norge for mennesker med psykiske lidelser
PS 18/16 Avvikling av kommunens hovedarrangement 17. mai 2016
Det ble gitt rom for at administrasjonen i tilknytning til PS 16/16 Referatsaker kunne få gi en kort
orientering om enkelte sider av driftssituasjonen på RO2 Kultur/oppvekst.
Utvalgsleder orienterte deretter om opplegg for befaring ved Husby barnehage, Kvæfjordheimen og
Husby sykehjem i tidsrommet 11:20-14:10, jfr. LEV-sak 3/16.
Den framlagte sakslisten, med de nevnte endringer, ble deretter enstemmig godkjent.

Underskrifter:

Det sendes ikke ut hovedutskrift av møtebok.
Møtebok kan lastes ned via internett: http://www.kvafjord.kommune.no/ ► SELVBETJENING ►
Politiske møter hvoretter det velges aktuelt utvalg, møtedato og innkalling eller protokoll.
Møtebok kan alternativt bestilles i papirformat ved henvendelse til servicekontoret.

Saksnr

Innhold

PS 12/16

Godkjenning av møtebok fra levekårsutvalgets møte 17.2.2016

PS 13/16

Orienteringssak: Økt etterspørsel etter langvarige helse- og
omsorgstjenester

PS 14/16

Helsehus: Orientering om utredning og framdrift Helsehus

PS 15/16

Fortrolig elevsak: ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
*****

PS 16/16

Referatsaker

RS 21/16

Midler til oppbyggingav helsetjenester til barn og unge i kommunen

RS 22/16

Redd Barnas landsmøte ber alle ordførere sikre bederskapsplaner mot
seksuelle overgrep i alle skoler og barnehager

RS 23/16

Sunn aldring og aktive eldre -prosjekt Frivilligsentralen

PS 12/16 Godkjenning av møtebok fra levekårsutvalgets møte 17.2.2016
Saksprotokoll i Levekårsutvalget - 13.04.2016
Administrasjonssjefens innstilling
Levekårsutvalget i Kvæfjord godkjenner møtebok fra levekårsutvalgets møte 17.2.2016. Til å signere
møteboken velges:
1...
2...
Utvalgsleder foreslo som tillegg til administrasjonssjefens innstilling (Forslag 1):
Til å signere møteboken velges Torstein Hanssen (AP) og Terje Sivertsen (FRP).
Votering:
- Administrasjonssjefens innstilling med tillegg av Forslag 1 enstemmig vedtatt.

PS 13/16 Orienteringssak: Økt etterspørsel etter langvarige helse- og
omsorgstjenester
Saksprotokoll i Levekårsutvalget - 13.04.2016
Administrasjonssjefens innstilling
Levekårsutvalget tar orienteringa om økt etterspørsel etter langvarige og omfattende helse- og
omsorgstjenester til etterretning.

Administrasjonen fremmet slik endret innstilling i saken:
Levekårsutvalget tar saksframlegget om økt etterspørsel etter langvarige og omfattende helseog omsorgstjenester til orientering.
Votering:
- Administrasjonssjefens endrede innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Levekårsutvalget tar saksframlegget om økt etterspørsel etter langvarige og omfattende helse- og
omsorgstjenester til orientering.

PS 14/16 Helsehus: Orientering om utredning og framdrift Helsehus
Saksprotokoll i Levekårsutvalget - 13.04.2016
Administrasjonssjefens innstilling
Levekårsutvalget tar orienteringa om framdrift Helsehus til etterretning.
Administrasjonen fremmet slik endret innstilling i saken:
Levekårsutvalget tar saken om framdrift Helsehus til orientering.

Administrasjonen presenterte skisse til mulige tomtealternativer for nytt helsehus.
Levekårsutvalget samlet seg om slikt forslag til uttalelse som tillegg til innstillingen:
Levekårsutvalget vil be den nedsatte prosjektgruppa primært jobbe videre med
tomtealternativene C og B, dog slik at en i minst mulig grad legger beslag på dyrket mark. Et
framtidig helsehus bør utredes med tanke på størst mulig grad av samdriftsmuligheter.
Utvalget er ellers av den oppfatning at Trastadområdet ikke er et ønsket alternativ for
plassering av nytt helsehus.
Votering:
1: Administrasjonssjefens endrede innstilling enstemmig vedtatt som punkt 1 i vedtaket.
2: Omforent forslag til uttalelse enstemmig vedtatt som punkt 2.
Vedtak:
1. Levekårsutvalget tar saken om framdrift Helsehus til orientering.
2. Levekårsutvalget vil be den nedsatte prosjektgruppa primært jobbe videre med tomtealternativene C
og B, dog slik at en i minst mulig grad legger beslag på dyrket mark. Et framtidig helsehus bør
utredes med tanke på størst mulig grad av samdriftsmuligheter. Utvalget er ellers av den oppfatning
at Trastadområdet ikke er et ønsket alternativ for plassering av nytt helsehus.

PS 15/16 Fortrolig elevsak: ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
*****
PS 16/16 Referatsaker
Saksprotokoll i Levekårsutvalget - 13.04.2016
I tilknytning til referatsaken orienterte administrasjonen kort om
 en presset driftssituasjon ved helsestasjonstjenesten, herunder om behov for kapasitetsøkning
 nye elev-/brukerbehov i skole og barnehage. Disse medfører økte kostnader, noe det jobbes med å
finne løsninger på
 endring/svikt i finansieringsgrunnlaget for vedtaket i PS 4/16 vedrørende drift av kommunens Navkontor

RS 21/16 Midler til oppbyggingav helsetjenester til barn og unge i kommunen
RS 22/16 Redd Barnas landsmøte ber alle ordførere sikre bederskapsplaner mot seksuelle
overgrep i alle skoler og barnehager
RS 23/16 Sunn aldring og aktive eldre -prosjekt Frivilligsentralen

PS 17/16 Sommerfestivalen i Nord-Norge for mennesker med psykiske
lidelser
Saksprotokoll i Levekårsutvalget - 13.04.2016
E-post til ordføreren med søknad om økonomisk støtte utdelt.
Karin Eriksen (SP) foreslo (Forslag 1):
Levekårsutvalget bevilger 10.000 kr som støtte til Sommerfestivalen. Beløpet belastes konto

for kulturmidler.
Votering:
- Forslag 1 enstemmig vedtatt.

PS 18/16 Avvikling av kommunens hovedarrangement 17.mai 2016
Saksprotokoll i Levekårsutvalget - 13.04.2016
Det har ikke meldt seg interessenter til å påta seg ansvaret for årets 17. mai-arrangement.
Levekårsutvalget drøftet den oppståtte situasjonen og ble enig om å gjøre nye framstøt mot lag og
foreninger.

Møtet deretter hevet kl. 15:20.
Referent:
Lars Tverseth

Rett utskrift:
Borkenes, 02.05.2016
Ruth-Lise H. Olsen

