Sogndal
kommune

MØTEBOK
Organ

Komité for levekår

Møtestad

Digitalt møte

Møtedato

09.02.2021

Kl.

09:00 - 12:05

Faste medlemer til stades:

Margrete Haug, KrF
Per Hilleren, Sp
Henrik Johannessen Selvåg, Sp
Gabriel Skjulhaug Yttri, Sp
Berit Marie Ruud, Sp
Anna Helen Hamre, Sv
Antonella Vidal, Ap
Ole André Aarvoll, Ap
Grethe Kristin Lerum, H

Forfall til møtet:
Varamedlemer til stades:

Til stades med møte- og talerett:

Kommunalsjef oppvekst Ole Gunnar Krakhellen
Kommunalsjef helse og omsorg Katrine Evebø

Sekretariat for møtet:

Anja Hamre

Merknad til møteinnkallinga: Viktig at det er sett opp både start- og sluttidspunkt for møtet. Komitéen drøfta om det
skal setjast ei fast tidsramme for møta, men vart einige om at ein må sjå det ut frå saklista for det enkelte møte.
Komité for levekår valde møteleiar, Grethe Kristin Lerum og Ole André Aarvoll til å godkjenne møteboka på vegner
av organet.
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Høyring - Politisk reglement for Sogndal kommune

Kommunalsjefen rår komitè for levekår til å gjere slikt vedtak:
1. Komitè for levekår gir uttale om og sitt syn på kva for arbeidsområde dei har ynskje om og det er
teneleg at dei jobbar med.
Endringsframlegg:
Komite for levekår støttar framlegget.
I tillegg er det naturleg at dei uttaler seg om saker som høyrer til råda som er lagt under komitéen, t.d.
universell utforming og kollektivtransport.
Kommunikasjon og rutinar må vere så gode at ein sikrar at aktuelle saker kjem til dei utvala som er
naturleg høyringsinstans.

Avrøysting:
Framlegget frå komité for levekår vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

Komite for levekår støttar framlegget.
I tillegg er det naturleg at dei uttaler seg om saker som høyrer til råda som er lagt under
komitéen, t.d. universell utforming og kollektivtransport.
Kommunikasjon og rutinar må vere så gode at ein sikrar at aktuelle saker kjem til dei utvala
som er naturleg høyringsinstans.
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Innspel - Debatthefte 2021

Handsaming
Side 2 av 4
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Rådmannen rår komitè for levekår til å gje slik tilråding:
Komitè for levekår rår kommunestyret til å gjere slikt vedtak:
1. Sogndal kommune sluttar seg til innspela som går fram av vurderingane i saka og sender desse
vidare til KS.

Endringsframlegg:

Avrøysting:

Vedtak, samrøystes:
Komitè for levekår rår kommunestyret til å gjere slikt vedtak:
1. Sogndal kommune sluttar seg til innspela som går fram av vurderingane i saka og sender desse
vidare til KS.
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Skriv, meldingar, drøftingar og orienteringar i komité for levekår 2021

Handsaming
Vedtak:
A. Skriv og meldingar
1. Møte i samarbeidsutvalet i Kyrkjebakken barnehage
2. Møte i samarbeidsutvalet ved Norane oppvekstsenter
3. Ungdomsrådet – møtebok 02.02.21

B. Drøftingar
1. Høyrselskontakt og tekniske hjelpemiddel
2. Utstyrssentral etter BUA-modellen i Sogndal
C. Orienteringar
Side 3 av 4
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1. Orientering om samfunnsplanen v/Sigrid Ølmheim
2. Oppstart barnehagebruksplan v/ Ole Gunnar Krakhellen
3. Budsjettmodell grunnskule og SFO v/ Ole Gunnar Krakhellen
4. Prioritering av søknadar nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge v/Ole Gunnar
Krakhellen
5. Solskjerming SHOS, kva er gjort v/Katrine Evebø
6. Prosjektmandat helse og omsorgv/Katrine Evebø
D. Spørsmål frå medlemane
1. Antonella Vidal etterlyser viktig informasjon om korona på fleire språk. Det er god
informasjon på kommunen si nettside og hjå Sogn avis, men det er ikkje alle som les
lokalavisa eller som forstår norsk eller engelsk. Kan ein t.d. nytte materiale som skulane får
oversett?
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