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PS 10/19 Godkjenning av innkalling 

Behandling i Levekårsutvalget - 23.05.2019  
 
 

Vedtak 
 
Innkallingen ble enstemmig godkjent. 
 
 

PS 11/19 Godkjenning av saksliste 

Behandling i Levekårsutvalget - 23.05.2019  
 
 

Vedtak 
 
Sakslisten ble enstemmig godkjent. 
 

PS 12/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Levekårsutvalget - 23.05.2019  
 
 



Vedtak 
 
Protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent. 
 
 

PS 13/19 Orientering om Vårmønstring og Strømsfossdagen 

Behandling i Levekårsutvalget - 23.05.2019  
 
Rådmannens innstilling: 
 
Endring av kulturarrangement Vårmønstring og Strømsfossdagen for 2019 tas til orientering. 
 
En tilførsel at 2019 settes inn etter dato under vurdering linje 7:  
«Forslag til et nytt arrangement er å samle alle gode krefter fra 22.juni til 30.juni 2019» 
 

Vedtak 
 
Endring av kulturarrangement Vårmønstring og Strømsfossdagen for 2019 tas til orientering. 
 
Følgende tilførsel tas med: 2019 settes inn etter dato under vurdering linje 7:  
«Forslag til et nytt arrangement er å samle alle gode krefter fra 22.juni til 30.juni 2019» 
 
 
 

PS 14/19 Endring av vedtekter SFO 

Behandling i Levekårsutvalget - 23.05.2019  
 
Rådmannens innstilling: 
Vedtektene endres som foreslått. 
Endringer i punkt 8. 
1. Det fastsettes at det betales en fast sats for bespisning i skolefritidsordningen.  
2. Antall måneder med manglende betaling før det fører til oppsigelse av plassen endres fra 

utover 3 måneder til utover 2 måneder.  
 
Øyvind Strand (SP) fremmet et forslag til endring av vedtektenes punkt 3. Forslag om å endre første 
setning til:  
Kommunens levekårsutvalg er ansvarlig styringsorgan innenfor rammer gitt av kommunestyret. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt med tilførsel av Øyvind Strand sitt forslag. 

Vedtak 
Vedtektene endres som foreslått. 
Endringer i punkt 8. 
1. Det fastsettes at det betales en fast sats for bespisning i skolefritidsordningen.  
2. Antall måneder med manglende betaling før det fører til oppsigelse av plassen endres fra 

utover 3 måneder til utover 2 måneder.  



 
I vedtektenes punkt 3 endres første setning til:  
Kommunens levekårsutvalg er ansvarlig styringsorgan innenfor rammer gitt av kommunestyret. 
 
 
 

PS 15/19 Tildeling av tilskudd til kulturformål 2019 

Behandling i Levekårsutvalget - 23.05.2019  
 
Jørgen Henrik Hovde Grønlund (H) presiserte feil i saksbehandlingen da det står at 
Festivalforeningen ikke er en forening, men en tilslutning av flere foreninger. Festivalforeningen 
er en forening med egne medlemmer i tillegg til at de er en tilslutning av flere foreninger. De 
bør derfor vurderes på nytt. 
 
Bjørn Tangen (AP) fremmet ønske om at søknadene var vedlagt slik at utvalget selv kan se 
grunnlaget for søknadene. 
 
Bjørn Tangen (AP) fremmet ønske om at Retningslinjene for støtte til kulturarbeid i Aremark 
blir revidert slik at navnene på utvalgene blir riktig. 
 
Øyvind Strand (SP) ba om at De unges misjon blir uthevet og får eget avsnitt på lik linje med de 
andre foreningen i saksfremlegget. 
 
 

Vedtak 
Saken utsettes til neste møte for behandling på grunnlag at Festivalforeningen skal vurderes som 
egen forening. Alle søknadene er vedlagt.  
Retningslinjene for støtte til kulturarbeid i Aremark fremmes som egen sak i neste møte. 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 

PS 16/19 Orienteringer 

Behandling i Levekårsutvalget - 23.05.2019  
 
Rådmannens representant, Ragnfrid Næss, orienterte om følgende: 
 

 ansettelse av ny virksomhetsleder/rektor ved skolen 
 

 planer og prosess rundt oppstart av Åpen barnehage 
 

 den økonomiske situasjonen i barnehagen  
 

 behov for vedlikehold og investering i barnehagen fremover 
 

 avvikling av samarbeidet med Smaalenes barnehageforum 



 
 det avholdes kurs i Circel of Security på Furulund for ansatte i de indre kommunene, ca 100 

personer, i uke 36 
 

 fremdriften av utredningen rundt ungdomsklubben, det avventes her ansettelse av ny 
rådmann 

 
 
 
 

PS 17/19 Referatsaker 

Behandling i Levekårsutvalget - 23.05.2019  
 
Ingen referatsaker. 
 
 
 
 

PS 18/19 Forespørsler 

Behandling i Levekårsutvalget - 23.05.2019  
 
Ingen forespørsler. 
 
Levekårsutvalget etterspør en økonomioversikt i forhold til pleie og omsorg til neste møte. 
 
 
 
 


