Møtebok

Kvæfjord kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Levekårsutvalget
Kvæfjord rådhus
12.06.2019
08:30

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

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Ingen

Representerer
SP
AP
AP
SP
AP
FRP

Representerer
V

Representerer

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Chris Tandy
Oppvekstsjef
Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
Merete Hessen
Administrasjonssjef i sak PS 33/19
Nina Johansen
Flyktningkonsulent i sak PS 33/19
Torbjørn Larsen
Ordfører i sak PS 33/19
Andre som møtte:
Kees Jan Verhage
Heidi Mørk

Prosjektkoordinator Velferdsteknologi-prosjekt i sak PS
22/19
I sak PS 22/19
Enhetsleder for Rus og psykiatritjenesten og Nattjenesten i
sak PS 22/19

Ingen merknader til innkallingen.
Merknader til sakslisten
RS 43/19 «Årsmelding for eldrerådet 2018» utgår siden det er også meldt som PS 26/19.
Tilleggssaker:
PS 33/19 «Henvendelse fra Imdi om bosetting av en konkret meget ressurskrevende
familie».
PS 34/19 «Årsmelding for Rådet for funksjonshemmede»
Det fremkom ingen andre merknader til sakslisten og denne ble enstemmig godkjent.
Bente Hennie Fritjofsdatter Berg fikk innvilget permisjon fra 10:50 til 12:30.
Lars-Jonny Pedersen fikk innvilget permisjon fra 11:30 – 13:30 og fra 16:25 ut dagen.
Politiske sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: PS 22/19, PS 21/19, PS 23/19, PS
24/19, PS 25/19, PS 26/19, PS 27/19, PS 34/19, PS 31/19, PS 33/19, PS 28/19, PS 29/19, PS
30/19, PS 32/19
Lunsj kl 11:30 – 12:00
PS 31/19 ble avholdt på Rå videregående skole fra kl. 12:15 – 13:25.

Saksnr

Innhold

PS 21/19

Godkjenning av møtebok fra levekårsutvalget 03.04.2019

PS 22/19

Orienteringssak: Velferdsteknologi innen Helse og omsorg

PS 23/19

Endringer i kommunal legevakt

PS 24/19

Nybygg - Borkenes skole

PS 25/19

Fordeling av kulturmidler 2019

PS 26/19

Årsmelding for Kvæfjord eldreråd 2018

PS 27/19

Årsmelding 2018 Ungdomsrådet

PS 28/19

Årsmelding 2018- RO 3 Helse/Omsorg

PS 29/19

Årsmelding 2018 - RO2 Oppvekst

PS 30/19

Uttalelse fra levekårsutvalget om mobbetall i Kvæfjord kommune

PS 31/19

Befaring og orientering ved Rå videregående skole

PS 32/19

Referatsaker

RS 30/19

Permisjonsregler for elever i grunnskolen

RS 31/19

Høyesteretts beslutning av 15.05.2019

RS 32/19

Høring - mulige løsninger ved innføring av ny yrkesfaglig
tilbudsstruktur i Troms

RS 33/19

Høring- forslag til retningslinje om barnevernets ansvar for barn
som begår straffbare handlinger

RS 34/19

Høring - NOU 2018:13 Voksne i grunnskole- og videregående
opplæring, finansiering av livsopphold (Livsoppholdutvalget)

RS 35/19

Avvikling av 17. mai arrangement 2019 på Borkenes

RS 36/19

Årsmelding Fysioterapeut Parveen Lumb

RS 37/19

Høring - endring i forskrift om arbeidstid for avlastere

RS 38/19

Høringsinnspill til arealplan UNN Harstad fra Kvæfjord

RS 39/19

Høring- Samarbeidsrutiner ved luftambulansetransport av pasienter
med psykiatrisk diagnose

RS 40/19

Helse og omsorg - tolking av lov og forskrift

RS 41/19

Innvilget tilskudd - 2 psykologer i de kommunale helse- og
omsorgtjenestene

RS 42/19

Høring - Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for
paramedisin

RS 43/19

Pasient- og brukerombudet i Troms

RS 44/19

Svar på søknad - Tilbud til barn og unge med behov for langvarig...

RS 45/19

Tilskudd til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet

RS 46/19

Sommerjobb for ungdom - Helse og omsorg

PS 33/19

Bosetting av flyktninger med særlige behov

PS 34/19

Årsmelding for Rådet for funksjonshemmede

PS 21/19 Godkjenning av møtebok fra levekårsutvalget 03.04.2019
Saksprotokoll i Levekårsutvalget - 12.06.2019

Administrasjonssjefens innstilling

Levekårsutvalget i Kvæfjord godkjenner møtebok fra levekårsutvalgets møte
03.04.2019.
Til å signere møteboka velges:
1…
2…

Utvalgsleder foreslo at Sigrid Mentzen Mathisen (AP) og Torstein Hanssen (AP) ble valgt
til å signere møteboka.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling med utvalgsleders tilleggsforslag enstemmig vedtatt
Vedtak:
Levekårutvalget i Kvæfjord godkjenner møtebok fra levekårutvalgets møte ...
Til å signere møteboka velges:
1. Sigrid Mentzen Mathisen (AP)
2. Torstein Hanssen (AP)

PS 22/19 Orienteringssak: Velferdsteknologi innen Helse og omsorg
Saksprotokoll i Levekårsutvalget - 12.06.2019
Administrasjonssjefens innstilling

Saken tas til orientering.
Behandling:
Prosjektkoordinator Velferdsteknologi-prosjekt Kees Jan Verhage og Enhetsleder for Rus
og psykiatritjenesten og Nattjenesten Heidi Mørk orienterte om velferdsteknologi innen
helse og omsorg.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken tas til orientering.

PS 23/19 Endringer i kommunal legevakt
Saksprotokoll i Levekårsutvalget - 12.06.2019

Administrasjonssjefens innstilling

1. Levekårsutvalget tar informasjonen om behovet for endring i legetilbudet til
etterretning.
2. Levekårsutvalget støtter forslaget om å inngå i fullt legevaktsamarbeid med Harstad
og Lødingen, lokalisert til Harstad også på ettermiddager fra klokka 15.30.
3. Legevaktene på kveld utvides fra 4.5 til 6 timer pr vakt, frem til klokka 21.30
4. Akutt legevakt på dagtid fortsetter som nå, lokalisert til Kvæfjord legesenter.
Behandling:
Kommuneoverlege Thomas Bakkeid og Helse- og omsorgssjef Ågot Hammeri orienterte
innledningsvis.
Det ble etterlyst av flere medlemmer om konkrete kostnadstall knyttet til avtalen.
Omforent forslag fra levekårsutvalget til nytt punkt 5:
Levekårsutvalget ønsker orientering om saken når forventet budsjett er stadfestet.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling og omforent forslag fra levekårsutvalget enstemmig
vedtatt.
Vedtak:
1. Levekårsutvalget tar informasjonen om behovet for endring i legetilbudet til
etterretning.
2. Levekårsutvalget støtter forslaget om å inngå i fullt legevaktsamarbeid med Harstad
og Lødingen, lokalisert til Harstad også på ettermiddager fra klokka 15.30.
3. Legevaktene på kveld utvides fra 4.5 til 6 timer pr vakt, frem til klokka 21.30
4. Akutt legevakt på dagtid fortsetter som nå, lokalisert til Kvæfjord legesenter.
5. Levekårsutvalget ønsker orientering om saken når forventet budsjett er stadfestet.

PS 24/19 Nybygg - Borkenes skole
Saksprotokoll i Levekårsutvalget - 12.06.2019
Administrasjonssjefens innstilling

1. Levekårsutvalget viser til tidligere orienteringssaker om skoleutbygging og tiltrer
foreløpig vurdering om utbygging innenfor skissert samlet kostnadsramme for tiltaket med
140 mill kr, samtidig som prosjektet skyves ett år ut i tid. Levekårsutvalget finner det
beklagelig at den tidligere mulighetsstudien i alternativ 5 var bygget på bristende
forutsetninger både hva gjelder stipulerte utbyggingskostnader og arealbehov.
2. Levekårsutvalget ber om at formannskapet i sak om rammedebatt vurderer
handlingsrommet for en slik kostnadsramme sett i forhold til de 83,1 mill kr som ble
innarbeidd i økonomiplan 2019-2022, ut fra tidligere vedtak i formannskapet om foreløpig

valg av mulighetsstudiens alternativ 5. Økte utbyggingskostnader må slik levekårsutvalget
oppfatter det finne inndekning ved vurderinger mot samlet kommunalt driftsnivå, ikke kun
sett mot RO2 Oppvekst.
3. Levekårsutvalget legger til grunn at det i behandlingen av budsjett og økonomiplan 20202023 må avsettes investeringsmidler til nybygg ved Borkenes skole, med
finansieringsløsning i tråd med kravene til en realistisk innretning av kommunens
økonomiplanlegging, slik at kommunestyret i løpet av første halvår 2020 kan behandle sak
om endelig investeringsbeslutning.
Behandling:
Oppvekstsjef Chris Tandy orienterte innledningsvis.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Levekårsutvalget viser til tidligere orienteringssaker om skoleutbygging og tiltrer
foreløpig vurdering om utbygging innenfor skissert samlet kostnadsramme for tiltaket med
140 mill kr, samtidig som prosjektet skyves ett år ut i tid. Levekårsutvalget finner det
beklagelig at den tidligere mulighetsstudien i alternativ 5 var bygget på bristende
forutsetninger både hva gjelder stipulerte utbyggingskostnader og arealbehov.
2. Levekårsutvalget ber om at formannskapet i sak om rammedebatt vurderer
handlingsrommet for en slik kostnadsramme sett i forhold til de 83,1 mill kr som ble
innarbeidd i økonomiplan 2019-2022, ut fra tidligere vedtak i formannskapet om foreløpig
valg av mulighetsstudiens alternativ 5. Økte utbyggingskostnader må slik levekårsutvalget
oppfatter det finne inndekning ved vurderinger mot samlet kommunalt driftsnivå, ikke kun
sett mot RO2 Oppvekst.
3. Levekårsutvalget legger til grunn at det i behandlingen av budsjett og økonomiplan 20202023 må avsettes investeringsmidler til nybygg ved Borkenes skole, med
finansieringsløsning i tråd med kravene til en realistisk innretning av kommunens
økonomiplanlegging, slik at kommunestyret i løpet av første halvår 2020 kan behandle sak
om endelig investeringsbeslutning.

PS 25/19 Fordeling av kulturmidler 2019
Saksprotokoll i Levekårsutvalget - 12.06.2019

Administrasjonssjefens innstilling

1. Levekårsutvalget viser til kommunestyrets vedtak om budsjett og økonomiplan
2019-2022 samt vedtak i LEV-sak 10/18 vedrørende retningslinjer for tildeling av
kommunale kulturmidler.
2. Levekårsutvalget vedtar tildeling av kulturmidler over budsjettpost 14720 25511 385
Tilskudd fritidstiltak/kulturtiltak/foreninger med inntil 150 000 kr,

slik som det fremgår i oppsett som følger saken. Ubrukte kulturmidler forutsettes
overført til budsjettpost 11270 25511 385 Arrangement i sammenheng med årets
tertialrapport nr. 2.
3. Vedtak om tildeling eller avslag på søknad om kulturtilskudd, er enkeltvedtak etter
forvaltningslovens § 2 første ledd bokstav b, og kan påklages til kommunen innen
tre uker fra det er gjort kjent for søker eller andre med klageinteresse i saken.
Behandling:
Oppvekstsjef Chris Tandy orienterte innledningsvis.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Levekårsutvalget viser til kommunestyrets vedtak om budsjett og økonomiplan
2019-2022 samt vedtak i LEV-sak 10/18 vedrørende retningslinjer for tildeling av
kommunale kulturmidler.
2. Levekårsutvalget vedtar tildeling av kulturmidler over budsjettpost 14720 25511 385
Tilskudd fritidstiltak/kulturtiltak/foreninger med inntil 150 000 kr,
slik som det fremgår i oppsett som følger saken. Ubrukte kulturmidler forutsettes
overført til budsjettpost 11270 25511 385 Arrangement i sammenheng med årets
tertialrapport nr. 2.
3. Vedtak om tildeling eller avslag på søknad om kulturtilskudd, er enkeltvedtak etter
forvaltningslovens § 2 første ledd bokstav b, og kan påklages til kommunen innen
tre uker fra det er gjort kjent for søker eller andre med klageinteresse i saken.

PS 26/19 Årsmelding for Kvæfjord eldreråd 2018
Saksprotokoll i Levekårsutvalget - 12.06.2019
Administrasjonssjefens innstilling

Eldrerådet vedtar årsmelding for Kvæfjord eldreråd 2018
Behandling:
Omforent forslag fra levekårsutvalget:
Levekårsutvalget tar saken til orientering.
Votering:
Omforent forslag fra levekårsutvalget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Levekårsutvalget tar saken til orientering.

PS 27/19 Årsmelding 2018 Ungdomsrådet
Saksprotokoll i Levekårsutvalget - 12.06.2019

Administrasjonssjefens innstilling

Årsmeldingen tas til etterretning
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Årsmeldingen tas til etterretning.

PS 28/19 Årsmelding 2018- RO 3 Helse/Omsorg
Saksprotokoll i Levekårsutvalget - 12.06.2019

Administrasjonssjefens innstilling
Levekårsutvalget i Kvæfjord tar foreliggende årsmelding 2018 for RO 3 Helse/Omsorg til
etterretning.

Behandling:
Forslag fra Lars-Jonny Pedersen (AP) til nytt punkt 2:
Levekårsutvalget ber administrasjonen formidle i egen organisasjon at årlige
utviklingssamtaler gjennomføres med den enkelte ansatt i minimum 50 % stilling, innenfor
bevilgede rammer.
Forslag fra Karin Eriksen (AP) til nytt punkt 3:
Levekårsutvalget ber administrasjon ha fokus på heltidskultur og ser på mulighet til større
stillingsprosenter for kommunalt ansatte
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling, forslag fra Lars-Jonny Pedersen og forslag fra Karin
Eriksen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Levekårsutvalget i Kvæfjord tar foreliggende årsmelding 2018 for RO 3
Helse/Omsorg til etterretning.
2. Levekårsutvalget ber administrasjonen formidle i egen organisasjon at årlige
utviklingssamtaler gjennomføres med den enkelte ansatt i minimum 50 % stilling,
innenfor bevilgede rammer.
3. Levekårsutvalget ber administrasjon ha fokus på heltidskultur og ser på mulighet til
større stillingsprosenter for kommunalt ansatte

PS 29/19 Årsmelding 2018 - RO2 Oppvekst
Saksprotokoll i Levekårsutvalget - 12.06.2019

Administrasjonssjefens innstilling

Levekårsutvalget i Kvæfjord tar foreliggende årsmelding 2018 for RO2 Oppvekst til
etterretning.
Behandling:
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Levekårsutvalget i Kvæfjord tar foreliggende årsmelding 2018 for RO2 Oppvekst til
etterretning.

PS 30/19 Uttalelse fra levekårsutvalget om mobbetall i Kvæfjord
kommune
Saksprotokoll i Levekårsutvalget - 12.06.2019
Administrasjonssjefens innstilling

Saken legges fram uten administrativ innstilling til vedtak.
Behandling:
Karin Eriksen (AP) og Lars Jonny Pedersen (AP) har utarbeidet følgende uttalelse fra
Levekårsutvalget:
Mobbing i Kvæfjordskolen
Kvæfjordskolen har nulltoleranse mot mobbing og andre krenkelser.
Det er i gang arbeid for å lage en felles overordnet plan for Kvæfjordskolen,
«Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø». Planen tar høyde for enhetenes egenart
samtidig som den sikrer felles rutiner som fyller lovkrav og styrker skolenes arbeid mot
mobbing. Det er etablert et godt samarbeid mellom barnehagene og skolene i Kvæfjord.
Kvæfjord har utarbeidet felles rutiner for oppvekstkommunen Kvæfjord.
Det har de siste årene vært lagt betydelig arbeid ned i skolen i Kvæfjord fra politikere,
ansatte, foresatte og en ressursgruppe voksene, for å skape forebygging mot mobbing,
samt å få gode rutiner som benyttes når mobbing avdekkes. Levekårsutvalget setter meget
stor pris på det arbeidet, og samarbeidet som foreldre og ressursgruppe voksne har lagt
ned i samarbeid med kommunen.
Skolene sine ansatte er kurset i temaet avdekking av mobbing i 2017, og forebygging mot
mobbing i 2018. Skolene arbeider kontinuerlig for å forebygge, avdekke og løse
mobbesaker. Levekårsutvalget får rapport om dette arbeidet 2 ganger i året, vår og høst. I
tillegg får Levekårsutvalget en årlig tilstandsrapport for grunnskolen i Kvæfjord og
tilbakemelding via enhetenes årsmeldinger. Tilstandsrapporten omtaler læringsresultater,

frafall og læringsmiljø. Elevundersøkelsen er et annet viktig kartleggingsverktøy hvor
elevene får si sin mening om læring og trivsel i skolen.
Vi ser på mobbetallene, at felles fokus og målsetting i forhold forebygging mot mobbing i
Kvæfjord har gitt resultater.
Elevundersøkelsen over tid viser en nedadgående trend av meldte mobbesaker.
Det er i 2018 og så langt i 2019 ikke fattet vedtak av Fylkesmannen på §9A.
I 2017 vedtok Stortinget nytt regelverk om skolemiljø som trådte i kraft fra 01.08.2017.
Det nye Kapittel 9A i opplæringsloven skal bidra til at elevene har det trygt og godt på
skolen, i SFO og i leksehjelpstilbud. Skolens plikt til å handle er innskjerpet og konkretisert
gjennom en ny aktivitetsplikt. Dersom en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, kan
eleven eller foresatte melde saken til Fylkesmannen etter at den er tatt opp med rektor.
Fylkesmannen skal da avgjøre om aktivitetsplikten er oppfylt.
Arbeidet med et trygt og godt skolemiljø er et arbeid som skal fortsette. Levekårsutvalget
har en målsetning om at Kvæfjordskolen skal ha et godt og trygt skolemiljø, og at vi
gjennom dette arbeidet skal være oppvekstkommunen Kvæfjord. Kvæfjord skal være en
attraktiv kommune og bo i for barn og ungdom.
Karin Eriksen
Leder i Levekårsutvalget i Kvæfjord
Lars-Jonny Pedersen
Nestleder i Levekårsutvalget i Kvæfjord

Omforent forslag fra Levekårsutvalget:
Uttalelsen er godkjent av Levekårsutvalget. Karin Eriksen (AP) sender uttalelsen til Harstad
Tidende og Bladet Vesterålen.
Votering:
Omforent forslag fra Levekårsutvalget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Uttalelsen er godkjent av Levekårsutvalget. Karin Eriksen (AP) sender uttalelsen til Harstad
Tidende og Bladet Vesterålen.
PS 31/19 Befaring og orientering ved Rå videregående skole
Saksprotokoll i Levekårsutvalget - 12.06.2019
Administrasjonssjefens innstilling

Saken tas til orientering.
Behandling:
Omforent forslag fra levekårsutvalget:

Punkt 1: Levekårsutvalget anmoder administrasjon til å samarbeid med andre kommuner og
private aktører med formål om å øke antall lærlingeplasser for elever på
barne/ungdomsarbeiderfag og helsearbeiderfag.
Punkt 2: Administrasjonssjefens innstilling.
Votering:
Omforent forslag fra levekårsutvalget og administrasjonssjefens innstilling enstemmig
vedtatt.
Vedtak:
1. Levekårsutvalget anmoder administrasjon til å samarbeid med andre kommuner og
private aktører med formål om å øke antall lærlingeplasser for elever på
barne/ungdomsarbeiderfag og helsearbeiderfag.
2. Saken tas til orientering.

PS 32/19 Referatsaker
Saksprotokoll i Levekårsutvalget - 12.06.2019
RS 30/19 Permisjonsregler for elever i grunnskolen
RS 31/19 Høyesteretts beslutning av 15.05.2019
RS 32/19 Høring - mulige løsninger ved innføring av ny yrkesfaglig tilbudsstruktur i Troms
RS 33/19 Høring- forslag til retningslinje om barnevernets ansvar for barn som begår
straffbare handlinger
RS 34/19 Høring - NOU 2018:13 Voksne i grunnskole- og videregående opplæring,
finansiering av livsopphold (Livsoppholdutvalget)
RS 35/19 Avvikling av 17. mai arrangement 2019 på Borkenes
RS 36/19 Årsmelding Fysioterapeut Parveen Lumb
RS 37/19 Høring - endring i forskrift om arbeidstid for avlastere
RS 38/19 Høringsinnspill til arealplan UNN Harstad fra Kvæfjord
RS 39/19 Høring- Samarbeidsrutiner ved luftambulansetransport av pasienter med
psykiatrisk diagnose
RS 40/19 Helse og omsorg - tolking av lov og forskrift
RS 41/19 Innvilget tilskudd - 2 psykologer i de kommunale helse- og omsorgtjenestene
RS 42/19 Høring - Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for paramedisin
RS 43/19 Pasient- og brukerombudet i Troms
RS 44/19 Svar på søknad - Tilbud til barn og unge med behov for langvarig...
RS 45/19 Tilskudd til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet
RS 46/19 Sommerjobb for ungdom - Helse og omsorg
Omforent forslag:
Levekårsutvalget tar de fremlagte referatsakene til orientering
Votering:
Omforent forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Levekårsutvalget tar de fremlagte referatsakene til orientering

PS 33/19 Bosetting av flyktninger med særlige behov
Saksprotokoll i Levekårsutvalget - 12.06.2019
Administrasjonssjefens innstilling

1. Levekårsutvalget viser til henvendelse av 29.04.2019 fra IMDi med forespørsel om
bosetting av flyktninger med særlige helsebehov og den etterfølgende kontakten mellom
kommunen og Imdi.
2. Levekårsutvalget finner å måtte takke nei til forespørselen da det innebærer for stor
økonomisk usikkerhet for kommunen.
Behandling:
Møte ble lukket kl 14:02 med hjemmel i kommuneloven § 31 nr. 2 jf. forvaltningsloven
§ 13.
Merete Hessen (administrasjonssjef) orienterte innledningsvis. Flyktningkonsulent Nina
Johansen og Helse- og omsorgssjef Ågot Hammari kunne svare på spørsmål fra utvalget.
Forslag fra Lars-Jonny Pedersen (AP) til nytt punkt 3:
Levekårsutvalget vil ut fra menneskelige hensyn se på saken på nytt hvis det gis større
økonomisk forutsigbarhet for Kvæfjord kommune i saken.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Forslag fra Lars-Jonny Pedersen (AP) vedtatt mot 1 stemme.
Vedtak:
1. Levekårsutvalget viser til henvendelse av 29.04.2019 fra IMDi med forespørsel om
bosetting av flyktninger med særlige helsebehov og den etterfølgende kontakten
mellom kommunen og Imdi.
2. Levekårsutvalget finner å måtte takke nei til forespørselen da det innebærer for stor
økonomisk usikkerhet for kommunen.
3. Levekårsutvalget vil ut fra menneskelige hensyn se på saken på nytt hvis det gis
større økonomisk forutsigbarhet for Kvæfjord kommune i saken.
Møte ble åpnet igjen kl. 14:39.

PS 34/19 Årsmelding for Rådet for funksjonshemmede
Saksprotokoll i Levekårsutvalget - 12.06.2019
Administrasjonssjefens innstilling’

Rådet vedtar årsmeldingen for Rådet for funksjonshemmede 2018
Behandling:
Omforent forslag:
Levekårsutvalget tar saken til orientering
Votering:
Omforent forslag fra Levekårsutvalget enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Levekårsutvalget tar saken til orientering
Referent: Chris Tandy
Rett utskrift:
Borkenes, 18.06.2019
Ruth-Lise H. Olsen

