Møtebok

Kvæfjord kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Levekårsutvalget
Kvæfjord rådhus, møterom 2
23.11.2016
09:30 – 15:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Karin Eriksen
Leder
Sigrid Mentzen Mathisen
Medlem
Bente Hennie Fritjofsdatter
Medlem
Berg
Torstein Hanssen
Medlem
Terje Sivertsen
Medlem
Linda Alise Karlsen
Medlem
Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Lars-Jonny Pedersen
Medlem
Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Anne Guro Dahle- fra kl.09:35 Lars-Jonny Pedersen

Representerer
SP
AP
SP
AP
FRP
V

Representerer
AP

Representerer
SP

Fra kl. 09:35 var det 7 medlemmer og varamedlemmer til stede. Utvalget var da fulltallig.
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Merete Hessen
Lars Tverseth
Ågot Hammari
June Gjertsen
Anne Marit Bygdnes
Øvrige:
Torbjørn Larsen

Stilling
Administrasjonssjef - ved behandling av PS 37/16
Kultur - og oppvekstsjef
Helse - og omsorgssjef – unntatt ved behandling av PS 38/16
og PS 39/16
Konsulent - ved behandlingen av PS 40/16
Førstekonsulent – ved behandling av PS 41/16
Ordfører ved behandling av PS 40/16, PS 41/16, PS 42/16, PS
43/16, PS 38/16 og PS 39/16

Det fremkom ingen merknader til innkallingen.
Utvalgsleder orienterte om at det i tilknytning til PS 37/16 Høring: budsjett og økonomiplan
2017-2020 var utdelt høringsuttalelse fra samarbeidsutvalget ved Borkenes skole og e-post/notat
fra Harstad v/PP-tjenesten.

Hun orienterte videre om at representanter for samarbeidsutvalget ved Borkenes skole på
forespørsel var gitt anledning til å komme og framføre sitt syn på foreliggende budsjettforslag.
Disse hadde imidlertid måttet melde avbud i siste liten.
Utvalgsleder orientert så om at det ikke var lagt opp til noen befaring i tilknytning til dette
møtet, da budsjettsaken ventelig ville ta en god del tid.
Til sist foreslo utvalgsleder slik rekkefølge for behandling av sakene: PS 37/16, PS 36/16, PS
40/16, PS 41/16, PS 42/16, PS 38/16 og PS 39/16.
Den framlagte sakslisten, med den nevnte behandlingsrekkefølge, ble deretter enstemmig
godkjent.
Senere i møtet ble det enstemmig vedtatt at RS 51/16 skulle tas inn som ny politisk sak 43/16
Videre drift av Flesnes oppvekstsenter, avdeling barnehage.
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.
Behandlede saker:
PS 36/16…
PS 37/16…
PS 38/16…
PS 39/16...
PS 40/16...
PS 41/16…
PS 42/16
Referatsaker
RS 49/16
…
…
RS 59/16
PS 43/16
Sakene ble behandlet i slik rekkefølge: PS 37/16, PS 36/16, PS 40/16, PS 41/16, PS 42/16, PS
43/16, PS 38/16 og PS 39/16.

Saksnr

Innhold

PS 36/16

Godkjenning av møtebok fra levekårsutvalgets møte 26.10.2016

PS 37/16

Høring: budsjett og økonomiplan 2017-2020

PS 38/16

Kvæfjord kommunes kulturpris 2016

PS 39/16

Kvæfjord kommunes miljøpris 2016

PS 40/16

Orienteringssak: Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

PS 41/16

Orienteringssak: Kvæfjord kommunes praktisering av ordninga med
brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

PS 42/16

Referatsaker

RS 49/16

Bosetting av flyktninger 2017 - reduksjon av vedtak

RS 50/16

Ang. plan for bruk av bomberomarealene iKvæfjordhallen

RS 51/16

Videre drift av Flesnes oppvekstsenter, avd.barnehage

RS 52/16

Den kulturelle skolesekken - Fordeling av spillemidler for skoleåret
2016-2017

RS 53/16

Referat fra møte i SU/SMU 2.1.2016 - Vik oppvekstsenter

RS 54/16

Henvendelse om bygging av balkonger på Boas

RS 55/16

Fordeling av tilskudd 2016- 2017 Kulturelle spaserstokken

RS 56/16

Invitasjon til deltakelse i forskningsprosjekt vedr demens og
utviklingshemming

RS 57/16

Til orientering- Nasjonal utlysning av driftsavtale for asylmottak for
enslig mindreårige

RS 58/16

Anmodning om bosetting av flyktninger for 2016 og planperioden
2017-2019

RS 59/16

Tilbakemelding til eldrerådet på henvendelse av 08.07.2016 ad møteog talerett i kommunestyret og politiske utvalg for eldrerådet

PS 36/16 Godkjenning av møtebok fra levekårsutvalgets møte 26.10.2016
Saksprotokoll i Levekårsutvalget - 23.11.2016
Administrasjonssjefens innstilling:
…..
Utvalgsleder foreslo som tillegg til administrasjonssjefens innstilling (Forslag 1):
Til å signere møteboken velges Terje Sivertsen (FRP) og Sigrid Mathisen (AP).
Votering:
- Administrasjonssjefens innstilling med tillegg av Forslag 1 enstemmig vedtatt.

PS 37/16 Høring: budsjett og økonomiplan 2017-2020
Saksprotokoll i Levekårsutvalget - 23.11.2016
Administrasjonssjefens innstilling:
- Saken fremmet uten administrativ innstilling.
Det ble på møtet utdelt kopi av budsjettuttalelse fra samarbeidsutvalget ved Borkenes skole og
e-post/notat fra Harstad kommune v/PP-tjenesten vedr neste års budsjett. I tillegg ble utdelt kopi
av møteboken fra ungdomsrådets sak 10/16 Plan for framtidige ungdomstiltak – status.
Administrasjonssjefen ga innledningsvis en orientering om foreliggende forslag til budsjett og
økonomiplan. Deretter orienterte kultur- og oppvekstsjefen og helse- og omsorgssjefen om
budsjettforslagene for henholdsvis RO2 Kultur/oppvekst og RO3 Helse/omsorg.
Levekårsutvalget avviklet lunsjpause i tidsrommet 11:20-11:55.
Karin Eriksen (SP) foreslo (Forslag 1):
1. Levekårsutvalget tar forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 til orientering.
2. Levekårsutvalget ber teknisk utvalg følge opp innspill fra ungdomsrådet og FAU ved
Borkenes skole.
3. Levekårsutvalget ber både administrasjonen og formannskapet se på om det er mulig å
fremskynde forprosjekt mellomtrinnsbygget ved Borkenes skole i økonomiplan 20172020.
Votering:
- Forslag 1 enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Levekårsutvalget tar forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 til orientering.
2. Levekårsutvalget ber teknisk utvalg følge opp innspill fra ungdomsrådet og FAU ved
Borkenes skole.
3. Levekårsutvalget ber administrasjonen og formannskapet se på om det er mulig å
fremskynde forprosjekt mellomtrinnsbygget ved Borkenes skole i økonomiplan 2017-2020.

PS 38/16 Kvæfjord kommunes kulturpris 2016 – utsatt off.
Saksprotokoll i Levekårsutvalget - 23.11.2016
Administrasjonssjefens innstilling:
- Saken fremmet uten administrativ innstilling.

PS 39/16 Kvæfjord kommunes miljøpris 2016 – utsatt off.
Saksprotokoll i Levekårsutvalget - 23.11.2016
Administrasjonssjefens innstilling:
- Saken fremmet uten administrativ innstilling.

PS 40/16 Orienteringssak: Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Saksprotokoll i Levekårsutvalget - 23.11.2016
Administrasjonssjefens innstilling:
- Saken fremmet uten administrativ innstilling.
Administrasjonen ga en orientering om regelverk og praksis knyttet til ordningen med
parkeringstillatelse for forflytningshemmede.
Ordfører Torbjørn Larsen tiltrådte møtet kl. 13:00.
Karin Eriksen (SP) foreslo at levekårsutvalget skulle ta den framlagte informasjonen i saken til
orientering. Hun foreslo videre at utvalget skulle be teknisk utvalg se på det lokale behovet for
og tilgjengelighet til parkeringsplasser for forflytningshemmede. Forslagene fikk forsamlingens
enstemmige tilslutning.
Vedtak:
1. Levekårsutvalget tar til orientering den framlagte informasjon om regelverk og praksis
knyttet til ordningen med parkeringstillatelse for forflytningshemmede.
2. Levekårsutvalget ber teknisk utvalg se på det lokale behovet for og tilgjengelighet til
parkeringsplasser for forflytningshemmede.

PS 41/16 Orienteringssak: Kvæfjord kommunes praktisering av ordninga
med brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
Saksprotokoll i Levekårsutvalget - 23.11.2016
Administrasjonssjefens innstilling:
- Saken fremmet uten administrativ innstilling.
Administrasjonen ga en orientering om Kvæfjord kommunes praktisering av ordningen med
brukerstyrt personlig assistent (BPA).

Karin Eriksen (SP) foreslo at levekårsutvalget skulle ta den framlagte informasjonen om
kommunens praktisering av ordningen med brukerstyrt personlig assistent (BPA) til orientering.
Dette fikk utvalgets enstemmige tilslutning.
Vedtak:
- Levekårsutvalget tar den framlagte informasjonen om ordningen med brukerstyrt personlig
assistent
(BPA) til orientering.

PS 42/16 Referatsaker
Saksprotokoll i Levekårsutvalget - 23.11.2016
RS 49/16 Bosetting av flyktninger 2017 - reduksjon av vedtak
RS 50/16 Ang. plan for bruk av bomberomarealene i Kvæfjordhallen
RS 51/16 Videre drift av Flesnes oppvekstsenter, avd. barnehage
RS 52/16 Den kulturelle skolesekken - Fordeling av spillemidler for skoleåret 2016-2017
RS 53/16 Referat fra møte i SU/SMU 2.1.2016 - Vik oppvekstsenter
RS 54/16 Henvendelse om bygging av balkonger på Boas
RS 55/16 Fordeling av tilskudd 2016- 2017 Kulturelle spaserstokken
RS 56/16 Invitasjon til deltakelse i forskningsprosjekt vedr demens og utviklingshemming
RS 57/16 Til orientering- Nasjonal utlysning av driftsavtale for asylmottak for enslig
mindreårige
RS 58/16 Anmodning om bosetting av flyktninger for 2016 og planperioden 2017-2019
RS 59/16 Tilbakemelding til eldrerådet på henvendelse av 08.07.2016 ad møte- og talerett i
kommunestyret og politiske utvalg for eldrerådet

Administrasjonen trakk RS 58/16 fra sakslisten, da denne var kommet med ved en feiltakelse.
Merknader:
I tilknytning til behandling av referatsaken ba utvalget om at det på neste utvalgsmøte
ble lagt til rette for befaring ved rus- og psykiatritjenesten, ved Kveldroveien 6 og ved
Rødgården.
 Levekårsutvalget ber formannskapet ta RS 54/16 Henvendelse om bygging av balkonger
på Boas med i betraktning i tilknytning til neste rammedebatt våren 2017.
 Administrasjonen fortjener honnør for god og grundig orientering til eldrerådet i saken
om møte- og talerett i kommunestyret og i politiske utvalg.


Vedtak:

- Levekårsutvalget tar de framlagte referatsakene til orientering.

PS 43/16 Videre drift av Flesnes oppvekstsenter, avdeling barnehage.
Saksprotokoll i Levekårsutvalget - 23.11.2016
Levekårsutvalget samlet seg om slikt felles forslag til vedtak i saken:
Levekårsutvalget viser til at forutsetningene for barnehagedrift har endret seg siden
kommunestyret gjorde sitt prinsipielle vedtak i 2012 og ber formannskapet finne rom for å
opprettholde barnehagen ved Flesnes oppvekstsenter. Levekårsutvalget antar at det kan
være økonomisk lønnsomt å beholde denne, sammenlignet med for eksempel å måtte
betale for barnehageplass i annen kommune.
Vedtak:
Levekårsutvalget viser til at forutsetningene for barnehagedrift har endret seg siden
kommunestyret gjorde sitt prinsipielle vedtak i 2012 og ber formannskapet finne rom for å
opprettholde barnehagen ved Flesnes oppvekstsenter. Levekårsutvalget antar at det kan være
økonomisk lønnsomt å beholde denne, sammenlignet med for eksempel å måtte betale for
barnehageplass i annen kommune.
Dette møtet var trolig kultur- og oppvekstsjef Lars Tverseths siste ordinære som møtesekretær
for levekårsutvalget. Han takket for godt og tillitsfullt samarbeid, hvorpå utvalgsleder kvitterte
med å takke for vel utført arbeid gjennom mange år.

Møtet deretter hevet kl. 15:00.
Referent:
Lars Tverseth
Rett utskrift:
Borkenes 24.11.2016
Susanne Maughan

