Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Storfjord levekårsutvalg
Otertind, Storfjord rådhus
20.06.2016
09:00 - 11:50

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Bente Bech
Leder
Trond-Magne Garfjeld
Medlem
Håvard Gjerseth
Medlem
Caroline Rasch Ingebrigtsen
Medlem

Representerer
TPL
FRP
SP
H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Susanne Vallesæter
NESTL
Tor Jørgen Johnsen
MEDL
Stine Jakobsson Strømsø
MEDL

Representerer
TPL
H
AP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Monica Tranås
Susanne Vallesæter
Silja Skjelnes-Mattila
Tor Jørgen Johnsen
Herleif Nikolaisen
Stine Jakobsson Strømsø

Representerer
TPL
MDG
AP

Merknader: Ingen
Fra administrasjonen/andre møtte:
Navn
Stilling
Anne-Lena Dreyer
Avd.leder forebyggende avdeling
Anne Rasmussen
Avd.leder behandlende avdeling
Klara Steinnes
Sekretær
-

Silja Skjelnes-Mattila fikk permisjon kl. 11.00 under behandling av sak 17/16.

Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på
møtet.
Hatteng, 20.06.2016

Caroline R. Ingebrigtsen

Silja Skjelnes-Mattila

Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

PS 15/16

Referatsaker levekårsutvalget 20. juni 2016

2015/1466

PS 16/16

Opphør av ambulant tjeneste

2016/343

PS 17/16

Boligpolitisk handlingsplan

2015/1240

PS 18/16

Søknader om kommunalt tilskudd til
anleggsutbygging 2016

2015/1281

PS 15/16 Referatsaker levekårsutvalget 20. juni 2016
Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 20.06.2016

Behandling:
Anne-Lena Dreyer orienterte om Skisseprosjekt - Gjenoppbygging av Valmuen
samlokalisert med voksenopplæringa.
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Sakene ble referert og tatt til orientering.

PS 16/16 Opphør av ambulant tjeneste
Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 20.06.2016

Behandling:
Forslag fra levekårsutvalget:
Levekårsutvalget mener at 2. linjens utadrettede tjeneste burde styrkes framfor at slik tjeneste
opphører. Å styrke ambulante tjenester vil være med på å øke mulighetene for et helhetlig
behandlingstilbud for den enkelte bruker der brukeren bor, samt kunne bidra til økt
tilgjengelighet og bedre utnyttelse av ressurser på sikt. Dette vil bidra til at kommunen vil bli i
bedre stand til å oppfylle samhandlingsreformens intensjon.
Levekårsutvalget i Storfjord kommune mener dette vil være i tråd med Oppfølging av
Primærhelsetjenestemeldingen og oppgavemeldingen som trer i kraft i 2020.
Forslag fra levekårsutvalget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Levekårsutvalget mener at 2. linjens utadrettede tjeneste burde styrkes framfor at slik tjeneste
opphører. Å styrke ambulante tjenester vil være med på å øke mulighetene for et helhetlig
behandlingstilbud for den enkelte bruker der brukeren bor, samt kunne bidra til økt
tilgjengelighet og bedre utnyttelse av ressurser på sikt. Dette vil bidra til at kommunen vil bli i
bedre stand til å oppfylle samhandlingsreformens intensjon.
Levekårsutvalget i Storfjord kommune mener dette vil være i tråd med Oppfølging av
Primærhelsetjenestemeldingen og oppgavemeldingen som trer i kraft i 2020.

PS 17/16 Boligpolitisk handlingsplan
Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 20.06.2016

Behandling:
Forslag fra levekårsutvalget:
Levekårutvalget støtter boligpolitisk handlingsplan 201-2018.
Er det behov for ny tilstandsrapport for den kommunale boligmassen?
Forslag fra levekårsutvalget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Levekårutvalget støtter boligpolitisk handlingsplan 201-2018.
Er det behov for ny tilstandsrapport for den kommunale boligmassen?

PS 18/16 Søknader om kommunalt tilskudd til anleggsutbygging 2016
Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 20.06.2016
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Følgende tilskudd bes innarbeidet i budsjettet for 2017:
1. Skibotn skytterlag – Skytebane 200 m elektroniske skiver: kr. 73.000,2. Storfjord idrettslag – Brenna lysløype (rehabilitering): kr. 42.000,-

