
 
Møteprotokoll 

 
Utvalg: Storfjord levekårsutvalg 
Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus 
Dato: 22.03.2018 
Tidspunkt: 09:00 - 12:30 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Bente Bech Leder TPL 
Susanne Vallesæter Nestleder TPL 
Trond-Magne Garfjeld Medlem FRP 
Håvard Gjerseth Medlem SP 
Ole Skogmo Medlem H 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Caroline Rasch Ingebrigtsen MEDL H 
Stine Jakobsson Strømsø MEDL AP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Daniel Nilsen Takvannsbukt Stine Jakobsson Strømsø AP 

 
Merknader: Ingen 

 
Fra administrasjonen/andre møtte: 
Navn Stilling 
Anne Rasmussen avd.leder behandlende avdeling, møtte i sak 4/18 
Klara Steinnes sekretær 
Svein Richardsen fra Råd for eldre og funksjonshemmede 
May-Tove Lilleng oppvekst- og kultursjef, møtte i sak 5/18 og 6/18 

 
- Det ble avholdt årsmøte i Frivilligsentralen 

 
 
 
Underskrift:  
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på 
møtet.  
 
Hatteng, 22.03.2018 
 
 
 
Susanne Vallesæter      Trond-Magne Garfjeld 



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 1/18 Referatsaker Levekårsutvalget 22. mars 2018  2017/41 
PS 2/18 Endelig vedtak: Retningslinjer for tildeling av 

driftstilskudd over kulturbudsjett i Storfjord 
kommune - revidering 

 2017/510 

PS 3/18 Utredning av prøveordning: Maskinpreparering 
av turskiløyper 

 2015/726 

PS 4/18 Søknad om tilskudd til elsykler til sykehjemmet  2015/458 
PS 5/18 Utredning skolestruktur og Oppvekstsenter  2017/10 
PS 6/18 SFO (Skolefritidsordning) åpningstider  2016/105 
 
  



 

PS 1/18 Referatsaker Levekårsutvalget 22. mars 2018 

Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 22.03.2018  

Behandling: 
Sakene ble referert og tatt til orientering. 
 

Vedtak: 
Sakene ble referert og tatt til orientering. 
 
 

PS 2/18 Endelig vedtak: Retningslinjer for tildeling av driftstilskudd over 
kulturbudsjett i Storfjord kommune - revidering 

Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 22.03.2018  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering. 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Vedlagte forslag til reviderte Retningslinjer for tildeling av driftstilskudd over kulturbudsjettet i Storfjord 
kommune vedtas. Retningslinjene gjøres gjeldende fra dags dato. 
 
 

PS 3/18 Utredning av prøveordning: Maskinpreparering av turskiløyper 

Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 22.03.2018  

Behandling: 
Forslag fra Levekårsutvalget: 
Levekår støtter tanken om et prøveprosjekt for å få laget turløyper i kommunen. 
 
Levekår oppfordrer til å gjøre en skriftlig henvendelse til f.eks. idrettslag/lag og foreninger. 
Dette arbeidet baseres å frivillig innsats, men ønsker likevel fra neste år å innarbeide en sum til å 
få finansiert drivstoff/utgifter over driftsbudsjettet. 
 
Prøveprosjekt i Tverrdalen støttes fra Levekår, men på frivillig basis i år. 
 
En må forholde seg til tillatelse av grunneiere, lån av utstyr, og sikkert terreng (ikke rasfarlige 
områder) 
 
 
Forslaget fra Levekårsutvalget ble tatt opp til votering. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 



 

Vedtak: 
Levekår støtter tanken om et prøveprosjekt for å få laget turløyper i kommunen. 
 
Levekår oppfordrer til å gjøre en skriftlig henvendelse til f.eks. idrettslag/lag og foreninger. 
Dette arbeidet baseres å frivillig innsats, men ønsker likevel fra neste år å innarbeide en sum til å 
få finansiert drivstoff/utgifter over driftsbudsjettet. 
 
Prøveprosjekt i Tverrdalen støttes fra Levekår, men på frivillig basis i år. 
 
En må forholde seg til tillatelse av grunneiere, lån av utstyr, og sikkert terreng (ikke rasfarlige 
områder) 
 
 

PS 4/18 Søknad om tilskudd til elsykler til sykehjemmet 

Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 22.03.2018  

Behandling: 
 
Forslag fra Levekårsutvalget: 
Levekårsutvalget ønsker å støtte innkjøp av el-sykler til sykehjemmets pasienter. 
Levekår sender saken videre til formannskap som avgjør evt. sum. 
Vi synes dette er et godt tiltak å støtte for å bedre de eldre sin hverdag. 
 
Forslaget fra Levekårsutvalget ble tatt opp til votering. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Levekårsutvalget ønsker å støtte innkjøp av el-sykler til sykehjemmets pasienter. 
Levekår sender saken videre til formannskap som avgjør evt. sum. 
Vi synes dette er et godt tiltak å støtte for å bedre de eldre sin hverdag. 
 
 

PS 5/18 Utredning skolestruktur og Oppvekstsenter 

Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 22.03.2018  

Behandling: 
 
Forslag fra Levekårsutvalget: 
Levekårsutvalget tar saken til orientering. 
 
Forslaget fra Levekårsutvalget ble tatt opp til votering. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak: 
Levekårsutvalget tar saken til orientering. 
 
 

PS 6/18 SFO (Skolefritidsordning) åpningstider 

Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 22.03.2018  
 

Behandling: 
Forslag fra Levekårsutvalget: 
Levekårsutvalget ønsker at Storfjord kommune skal gi et SFO tilbud til innbyggerne inntil 4 
uker på sommeren. Juli fellesferie. 
 
Et minstetall på 1 barn utløser SFO-tilbud. 
 
Et SFO-tilbud som sommeren gis i år 2 uker etter skoleslutt og 2 uker før skolestart og evalueres 
etter sommeren. 
SFO-tilbudet gis i ½ og 1/1 tilbud. 
Levekår ser muligheten til å tilby sommerjobb til skoleungdom. 
 
 
Forslaget fra Levekårsutvalget ble tatt opp til votering. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
Levekårsutvalget ønsker at Storfjord kommune skal gi et SFO tilbud til innbyggerne inntil 4 
uker på sommeren. Juli fellesferie. 
 
Et minstetall på 1 barn utløser SFO-tilbud. 
 
Et SFO-tilbud som sommeren gis i år 2 uker etter skoleslutt og 2 uker før skolestart og evalueres 
etter sommeren. 
SFO-tilbudet gis i ½ og 1/1 tilbud. 
Levekår ser muligheten til å tilby sommerjobb til skoleungdom. 
 
 


