Kvæfjord kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Møtebok

Levekårsutvalget
Kvæfjord rådhus, møterom 2
22.11.2017
09:30 – 15:35

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Karin Eriksen
Leder
Lars-Jonny Pedersen
Medlem
Sigrid Mentzen Mathisen
Medlem
Bente Hennie Fritjofsdatter
Medlem
Berg
Terje Sivertsen
Medlem

Representerer
SP
AP
AP
SP
FRP

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Linda Alise Karlsen
Medlem
Torstein Hanssen
Medlem

Representerer
V ( iht.innvilget permisjon)
AP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Anne Guro Dahle
Torstein Hanssen

Representerer
SP

Utvalget besto av 6 av 7 representanter og var dermed ikke fulltallig, men vedtaksfør.
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Merete Hessen
Ågot Hammari
Tor-Anders Markussen

Stilling
Administrasjonssjef
Helse- og omsorgssjef, i PS 30/17 – 32/17
Førstekonsulent, i PS 34717 og PS 35/17

Andre som møtte:
Else Marie Stenberg, daglig leder Fontenehuset Harstad, i PS 31/17 kl 09:35-10:20
Ronny Rubach, Fontenehuset Harstad, i PS 31/17 kl 09:35-10:20
Krister Kilavik, Fontenehuset Harstad, i PS 31/17 kl 09:35-10:20
Bente Hennie Fritjofsdatter Berg søkte om permisjon fra kl 13:15, noe som ble innvilget.
Administrasjonssjefen orienterte om to tilleggsreferatsaker:
- RS 67/17 Referat fra møte 09.11.2017 i SU for Vik oppvekstsenter
- RS 68/17 Vedtatt politisk møteplan for 2018

Utvalgsleder orienterte om at hun ville foreslå å løfte opp referatsak RS 66/17 til ny politisk sak
samt foreslå at levekårsutvalget vedtar en uttalelse i saken Høringssak fra Kvæfjord kommune
på opplæringstilbudet 2018/2019.
Der framkom ingen merknader til innkallingen.
Det fremkom ingen merknader til sakslisten og denne ble enstemmig godkjent.
Underskrifter:

Det sendes ikke ut hovedutskrift av møtebok.
Møtebok kan lastes ned via kommunens hjemmeside på internett slik:
http://www.kvafjord.kommune.no/ ► SELVBETJENING ► Politiske møter
Deretter klikker man på aktuell Dato for utvalget og velger enten Møteinnkalling eller
Møteprotokoll via klikk på Åpne dokument.
Møtebok kan også bestilles i papirformat ved henvendelse til kommunens servicekontor.
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Saksprotokoll i Levekårsutvalget - 22.11.2017
Administrasjonssjefens innstilling
Levekårsutvalget i Kvæfjord godkjenner møtebok fra levekårsutvalgets møte 04.10.2017.
Til å signere møteboka velges:
1.
2…
Utvalgsleder foreslo i tillegg at Lars-Jonny Pedersen og Terje Sivertsen ble valgt til å signere
møteboka.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling med utvalgsleders tilleggsforslag enstemmig vedtatt
Vedtak:
Levekårutvalget i Kvæfjord godkjenner møtebok fra levekårutvalgets møte 04.10.2017.
Til å signere møteboka velges:
1. Lars-Jonny Pedersen
2. Terje Sivertsen

PS 31/17 Orientering om Fontenehuset Harstad
Saksprotokoll i Levekårsutvalget - 22.11.2017
Administrasjonssjefens innstilling
Orienteringen om Fontenehuset Harstad tas til orientering.

Behandling:
Daglig leder for Fontenehuset Harstad, Else Marie Stenberg samt Ronny Rubach og Krister Kilavik fra
Fontenehuset Harstad orienterte innledningsvis.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Orienteringen om Fontenehuset Harstad tas til orientering.

PS 32/17 Høring: Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
Saksprotokoll i Levekårsutvalget - 22.11.2017
Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling.
Behandling:
Orientering innledningsvis fra administrasjonssjef Merete Hessen og helse- og omsorgssjef Ågot
Hammari.
Lunsjpause kl. 11:45-12:15

Bente Hennie Fridtjofsdatter Berg forlot kl. 13:15 iht. innvilget permisjon. Utvalget besto da av 5 av 7
representanter.
Ågot Hammari forlot kl. 13:50
Forslag fra Karin Eriksen (SP) og Lars-Jonny Pedersen (AP):
1. Skolestruktur for Vik skolekrets og Flesnes skolekrets fremmes som egen sak så snart som
mulig.
2. Administrasjonen skal foreslå for levekårsutvalget hvordan en grundig og helhetlig prosess på
skolestruktur skal gjennomføres. For Gullesfjord skal det i tillegg til Flesnes skolekrets vurderes
om en skal kjøpe skoleplasser i andre kommuner og hvor dette eventuelt bør være. Saken skal
ha fokus på å skape en grundig prosess. Prosessen skal ta opp i seg at alle parter skal høres
(blant annet foreldre, samarbeidsutvalg, ansatte, og tillitsvalgte og lokalsamfunn).
3. Levekårsutvalget er bekymret for utfordringer knyttet til driften ved Husby barnehage.
Levekårsutvalget mener det må vurderes om en kan styrke stilling til ledelse ved Husby
barnehage. Administrasjonen må vurdere om det er mulig å få en assisterende styrer ved Husby
barnehage gjennom endringer og tilpasninger i egen organisasjon.
4. Levekårsutvalget ønsker en plan for påtrengende bygningsvedlikehold i de tidligere lokalene ved
Borkenes barnehage. Hvis denne bygningen ikke har tilstrekkelig standard til barnehagedrift må
andre lokaler vurderes for dagens drift.
Votering:
Forslag fra Karin Eriksen (SP) og Lars-Jonny Pedersen (AP) enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Skolestruktur for Vik skolekrets og Flesnes skolekrets fremmes som egen sak så snart som
mulig.
2. Administrasjonen skal foreslå for levekårsutvalget hvordan en grundig og helhetlig prosess på
skolestruktur skal gjennomføres. For Gullesfjord skal det i tillegg til Flesnes skolekrets vurderes
om en skal kjøpe skoleplasser i andre kommuner og hvor dette eventuelt bør være. Saken skal
ha fokus på å skape en grundig prosess. Prosessen skal ta opp i seg at alle parter skal høres
(blant annet foreldre, samarbeidsutvalg, ansatte, og tillitsvalgte og lokalsamfunn).
3. Levekårsutvalget er bekymret for utfordringer knyttet til driften ved Husby barnehage.
Levekårsutvalget mener det må vurderes om en kan styrke stilling til ledelse ved Husby
barnehage. Administrasjonen må vurdere om det er mulig å få en assisterende styrer ved Husby
barnehage gjennom endringer og tilpasninger i egen organisasjon.
4. Levekårsutvalget ønsker en plan for påtrengende bygningsvedlikehold i de tidligere lokalene ved
Borkenes barnehage. Hvis denne bygningen ikke har tilstrekkelig standard til barnehagedrift må
andre lokaler vurderes for dagens drift.

PS 33/17 Orientering: Bosetting av flyktninger i Kvæfjord
Saksprotokoll i Levekårsutvalget - 22.11.2017
Administrasjonssjefens innstilling
Levekårsutvalget tar orientering om bosetting av flyktninger i Kvæfjord til orientering.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Levekårsutvalget tar orientering om bosetting av flyktninger i Kvæfjord til orientering.

Pause kl. 14:15 – 14:20
PS 34/17 Prioritering ordinære anlegg og nærmiljøtiltak Kvæfjord kommune
for statlige spillemidler 2018
Saksprotokoll i Levekårsutvalget - 22.11.2017
Administrasjonssjefens innstilling
1. Levekårsutvalget i Kvæfjord kommune er blitt forelagt prioriteringsliste for statlige
spillemidler 2018 gjeldende ordinære idrettsanlegg og nærmiljøprosjekt.
2. Levekårsutvalget gir sin tilslutning til prioritering og ber om prioriteringsliste oversendes
Kulturdepartementet.
Behandling:
Førstekonsulent Tor Anders Markussen møtte og orienterte innledningsvis.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Levekårsutvalget i Kvæfjord kommune er blitt forelagt prioriteringsliste for statlige
spillemidler 2018 gjeldende ordinære idrettsanlegg og nærmiljøprosjekt.
2. Levekårsutvalget gir sin tilslutning til prioritering og ber om prioriteringsliste oversendes
Kulturdepartementet.

PS 35/17 Folkehelseoversikt med ungdataundersøkelse - grunnlag for
planarbeid
Saksprotokoll i Levekårsutvalget - 22.11.2017
Administrasjonssjefens innstilling
1. Levekårsutvalget i Kvæfjord kommune tar til orientering framlagt notat om organisering av
arbeidet med å fremskaffe ny folkehelseoversikt for Kvæfjord kommune.
2. Levekårsutvalget imøteser ny organiseringsform med gruppe for utarbeidelse av
hovedlinjene for folkehelseoversikt 2018-21 i Kvæfjord kommune..
3. Levekårsutvalget gir sin tilslutning til å gjennomføre ny ungdataundersøkelse våren 2018.
4. Innholdet i dette notatet inngår som grunnlag for videre planarbeid innenfor
levekårsutvalgets ansvarsområde.
Behandling:
Førstekonsulent Tor Anders Markussen møtte og orienterte innledningsvis.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt, med den justeringer i pkt. 1 at «framlagt
notat» utgår og i pkt. 4 at «notatet» endres til «saksframlegget».

Vedtak:
1. Levekårsutvalget i Kvæfjord kommune tar til orientering organisering av arbeidet med å
fremskaffe ny folkehelseoversikt for Kvæfjord kommune.
2. Levekårsutvalget imøteser ny organiseringsform med gruppe for utarbeidelse av
hovedlinjene for folkehelseoversikt 2018-21 i Kvæfjord kommune.
3. Levekårsutvalget gir sin tilslutning til å gjennomføre ny ungdataundersøkelse våren
2018.
4. Innholdet i dette saksframlegget inngår som grunnlag for videre planarbeid innenfor
levekårsutvalgets ansvarsområde.

PS 36/17 Kvæfjord kommunes kulturpris 2017
Saksprotokoll i Levekårsutvalget - 22.11.2017

U.OFF

Administrasjonssjefens innstilling

Saken legges fram uten administrativ innstilling til vedtak.

Behandling:
Saken ble vedtatt behandlet for lukkede dører, jf kommuneloven § 31 nr 5, jf offentleglova § 26,
2. ledd.
Administrasjonssjefen delte ut de innkomne forslag. Utvalget drøftet forslagene og samlet seg
om en kandidat.
Omforent forslag:
1. Levekårsutvalget i Kvæfjord kommune viser til innkomne forslag på kandidater til
Kvæfjord kommunes kulturpris 2017.
2. Kvæfjord kommunes kulturpris for år 2017 tildeles Magne Leon Heide for sin aktive
deltakelse på kulturfeltet i Kvæfjord og bidrag og formidling av Kvæfjordhistorie.
3. Med henvisning til offentleglova § 5, 3. ledd er dette vedtaket ikke offentlig før
overrekkelse finner sted. Dette skjer etter administrasjonssjefens nærmere bestemmelse.
Votering:
Omforent forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Levekårsutvalget i Kvæfjord kommune viser til innkomne forslag på kandidater til
Kvæfjord kommunes kulturpris 2017.
2. Kvæfjord kommunes kulturpris for år 2017 tildeles Magne Leon Heide for sin aktive
deltakelse på kulturfeltet i Kvæfjord og bidrag og formidling av Kvæfjordhistorie.
3. Med henvisning til offentleglova § 5, 3. ledd er dette vedtaket ikke offentlig før
overrekkelse finner sted. Dette skjer etter administrasjonssjefens nærmere bestemmelse.

PS 37/17 Kvæfjord kommunes miljøpris 2017
Saksprotokoll i Levekårsutvalget - 22.11.2017
Administrasjonssjefens innstilling
Saken legges fram uten administrativ innstilling til vedtak.

Behandling:
Saken ble vedtatt behandlet for lukkede dører, jf. kommuneloven § 31 nr. 5, jf. offentleglova §
26, 2. ledd.
Administrasjonssjefen delte ut de innkomne forslag. Utvalget drøftet forslagene og samlet seg
om en kandidat.
Omforent forslag:
1. Levekårsutvalget i Kvæfjord kommune viser til innkomne forslag på kandidater til
Kvæfjord kommunes miljøpris 2017
2. Kvæfjord kommunes miljøpris for år 2017 tildeles Kirsti og Bjørn Mathisen for bevaring
av Hundstad gård og gårdsmiljø
3. Med henvisning til offentleglova § 5, 3. ledd er dette vedtaket ikke offentlig før
overrekkelse finner sted. Dette skjer etter administrasjonssjefens nærmere bestemmelse.
Votering:
Omforent forslag enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Levekårsutvalget i Kvæfjord kommune viser til innkomne forslag på kandidater til
Kvæfjord kommunes miljøpris 2017
2. Kvæfjord kommunes miljøpris for år 2017 tildeles Kirsti og Bjørn Mathisen for bevaring
av Hundstad gård og gårdsmiljø
3. Med henvisning til offentleglova § 5, 3. ledd er dette vedtaket ikke offentlig før
overrekkelse finner sted. Dette skjer etter administrasjonssjefens nærmere bestemmelse.

PS 38/17 Referatsaker
Saksprotokoll i Levekårsutvalget - 22.11.2017
RS 61/17 Tilskudd - FACT - team- tilsagnsbrev 2017
RS 62/17 Ber at det settes av midler for start av forprosjekt av alternativ 5
RS 63/17 Røyk- og parfymefrie skoler og barnehager
RS 64/17 Organisering og mandat for forprosjekt utvikling av NAV-kontor - ny organisering av tjenesten
RS 65/17 Intensjonsavtale
RS 66/17 Høring på opplæringstilbudet 2018/2019
RS 67/17 Referat fra møte 09.11.2017 i SU for Vik oppvekstsenter
RS 68/17 Vedtatt politisk møteplan for 2018
Behandling:
To tilleggsreferatsaker ble delt ut i møtet og behandlet:
- RS 67/17 Referat fra møte 09.11.2017 i SU for Vik oppvekstsenter
- RS 68/17 Vedtatt politisk møteplan for 2018
Omforent forslag:
-Referatsak RS 66/17 Høring på opplæringstilbudet 2018/2019 løftes opp som ny politisk sak Høringssvar

fra Kvæfjord kommune på opplæringstilbudet 2018/2019

-Levekårsutvalget tar de fremlagte referatsakene til orientering
Votering:
Omforent forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
-Referatsak RS 66/17 Høring på opplæringstilbudet 2018/2019 løftes opp som ny politisk sak 39/17

Høringssvar fra Kvæfjord kommune på opplæringstilbudet 2018/2019

-Levekårsutvalget tar forøvrig de fremlagte referatsakene til orientering

PS 39/17 Høringssvar fra Kvæfjord kommune på opplæringstilbudet
2018/2019
Saksprotokoll i Levekårsutvalget - 22.11.2017
Behandling:
Referatsak RS 66/17 Høring på opplæringstilbudet 2018/2019 var i i PS 38/17 Referatsaker
vedtatt løftet opp som ny politisk sak Høringssvar fra Kvæfjord kommune på opplæringstilbudet
2018/2019.
Utvalgsleder fremla utkast fra ordfører Torbjørn Larsen til høringsuttalelse.
Forslag fra Karin Eriksen (SP):
Levekårsutvalget slutter seg til det fremlagte utkastet til høringsuttalelse, slik at dette kan
signeres av både ordføreren og leder for levekårsutvalget.

Votering:
Forslag fra Karin Eriksen(SP) enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Levekårsutvalget slutter seg til det fremlagte utkastet til høringsuttalelse, slik at dette kan
signeres av både ordføreren og leder for levekårsutvalget.

Møtet hevet kl. 15:35

Referent: Merete Hessen

Rett utskrift:
Borkenes, 23.11.2017
Ruth-Lise H. Olsen

