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Møtested: Møterom Otertind, Storfjord rådhus 
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Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Tonje Nilsen Medl H 
Bente Bech Leder TPL 
Trond-Magne Garfjeld Medl FRP 
Håvard Gjerseth Medl SP 
Monica Tranås Medl TPL 
   

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Stine Jakobsson Strømsø MEDL AP 
Ole Skogmo MEDL H 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Gro Kvalberg Stine Jakobsson Strømsø AP 
Silja Skjelnes Mattila Ole Skogmo MDG 
   

 
Merknader 
 

 
 
Fra administrasjonen/andre møtte: 
Navn Stilling 
May-Tove Lilleng Oppvekst og kultursjef 
Ann-Monika Wingstad Leder behandlende avdeling 

 
 
Underskrift:  
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på 
møtet.  
 
Hatteng,  
 
 
Bente Bech        Håvard Gjerseth 
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PS 1/19 Referatsaker levekårsutvalget 12. mars 

Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 12.03.2019  
 

Behandling: 
Sakene ble referert og tatt til orientering 

Vedtak: 
Sakene ble referert og tatt til orientering 
 
 
 

PS 2/19 Nedtak budsjettrammer Oppvekst og kultur Kap.1.2 og Helse og 
omsorg kap.1.3 

Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 12.03.2019  
 

Behandling: 
Forslag fra TPL ved Bente Bech: 
Vi ønsker at etatene kommer tilbake med forslag til vedtak i Oppvekst og kultur og Helse og 
omsorg i 2019. 
 
Forslaget ble tatt opp til votering. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Vi ønsker at etatene kommer tilbake med forslag til vedtak i Oppvekst og kultur og Helse og 
omsorg i 2019. 
 
 
 

PS 3/19 Retningslinjer for elevpermisjoner i grunnskolen 

Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 12.03.2019  
 

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

Vedtak: 
Levekårsutvalget tar Retningslinjer for elevpermisjoner til orientering 
 
 



PS 4/19 Klima- og miljøtiltak i Storfjord 

Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 12.03.2019  
 

Behandling: 
Forslag fra AP, SP, TPL, FRP, H og MDG:  
Levekårsutvalget støtter de 10 punkt. 
Det er viktig at Storfjord kommune har en grønn profil. 
Ekstratiltak: 
Alle kommunale institusjoner skal kildesortere. 
Miljø, plan og driftsetaten skal tilrettelegge for dette. 
 
Forslaget ble tatt opp til votering. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Levekårsutvalget støtter de 10 punkt. 
Det er viktig at Storfjord kommune har en grønn profil. 
Ekstratiltak: 
Alle kommunale institusjoner skal kildesortere. 
Miljø, plan og driftsetaten skal tilrettelegge for dette. 
 
 
 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 13.02.2019  

Behandling: 
Forslag fra Knut Jentoft: 
Klima- og miljøtiltak som er lagt fram i 10 punkter ønskes behandlet i alle kommunale organer 
og internt i kommunen. 
Hensikten er å samles om viktige tiltak som skal forplikte. 
Alle tiltak vil bli vurdert. 
Kommunestyret skal prioritere og behandle miljøtiltakene i juni 2019. 
 
Skrotnisse-rydding ønskes vurdert av Plan- og drift slik at det blir rydda der det trengs. 
 
Forslaget fra Knut Jentoft ble tatt opp til votering.  
Forslaget fra Knut Jentoft ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Klima- og miljøtiltak som er lagt fram i 10 punkter ønskes behandlet i alle kommunale organer 
og internt i kommunen. 
 
Hensikten er å samles om viktige tiltak som skal forplikte. 
Alle tiltak vil bli vurdert. 
Kommunestyret skal prioritere og behandle miljøtiltakene i juni 2019. 
 
Skrotnisse-rydding ønskes vurdert av Plan- og drift slik at det blir rydda der det trengs. 



 
 

PS 5/19 Strategiplan 2019 - 29, for Storfjord kulturskole i samarbeid med 
Lyngen og Balsfjord kulturskole 

Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 12.03.2019  
 

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

Vedtak: 
1. Storfjord kommune slutter seg til «Nasjonal rammeplan for kulturskolen – Mangfold og 

Fordypning» som kulturskolens kunnskapsløft. 
 

2. Den lokale «Strategiplan 2019 – 2029» legges til grunn for drift og utvikling av Storfjord 
kulturskole i planperioden. 

 
 
 
 

PS 6/19 Revidering av statuttene for Kulturprisen og Ungdommens 
kulturpris 

Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 12.03.2019  
 

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

Vedtak: 
1. Statuttene for Kulturprisen § 2 endres til: 
1.1. Kulturprisen består av et diplom med kommunevåpen, mottakerens navn og prisens 

tildelingsår, samt et pengebeløp på kr 5.000,-. 
1.2.  
2. Statuttene for Kulturprisen og Ungdommens kulturpris §3 siste ledd endrer til:  

Kulturprisen kan ikke deles. Unntaket er dersom mottakerne jobber sammen for samme 
formål. 

 
 
 
 
 



PS 7/19 Møteplan for Levekårsutvalget 2019 

Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 12.03.2019  
 

Behandling: 
 
Forslag fra TPL ved Bente Bech: 
28. mai utgår, etatene tar initiativ til nytt møte før sommeren slik at levekår kan møtes og 
diskutere vedtak i budsjettrammer. 
12. november er ok. 
 
Forslaget ble tatt opp til votering. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
28. mai utgår, etatene tar initiativ til nytt møte før sommeren slik at levekår kan møtes og 
diskutere vedtak i budsjettrammer. 
12. november er ok. 
 
 
 
 
 


