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Behandling: 
Framlagt: 

 Notat frå rådmannen: Utvikling Sogn skisenter – referert. 

 Sogndal kommune si tilbakemelding til vedtaket i Luster kommunestyret om 
interkommunal avtale kulturskule – referert. 
 

Morten Johan Vigdal hadde spørsmål til Sogndal si tilbakemelding om kulturskulen. 
Eit overordna spørsmål er om Sogndal skal vere vertskommune på alle 
interkommunale samarbeid, eller om dette ansvaret kan delast på fleire kommunar. 
Det er administrasjonen me ynskjer skal bli flytta, ikkje aktiviteten. Koronatida har 
synt at administrering kan løysast frå mange stader. 
Vigdal forventa også at saka vert løfta opp til politisk nivå i Sogndal, ikkje berre eit 
svar frå rektor i kulturskulen. 
Dersom Sogndal ikkje vil endre på samarbeidet, må Luster vurdere om me vil ut av 
samarbeidet eller om me skal halde fram som før. 
 
Rådmann Jarle Skartun sa at notatet er rådmann i Sogndal si klare oppfatning i saka. 
Rektor var referent i møtet. 
 
 
Informasjon frå ordførar: 
Planar framover: 

 23. sept. kommunestyremøte. Pr. no er det lite saker. Ordførar utfordrar 
gruppeleiarar på om det er andre tema som bør inn i møtet. Førebels held me 
på møteplanen. 

 Komande veke er det 2 dagar med synfaring med Hydro og NVE der 
kommunen er invitert. 

 9. sept er siste arbeidsdag for siste lensmann i Luster. Ordførar deltek i 
avslutning. 

 13. sept. valdag. Valstyret har møte her på kvelden i samband med 
oppteljing. 

 15. sept. Valstyrmøte på morgonen. 

 20. og 21. sept. Sogn Regionråd har møte i Flåm. Regional plan for Sogn. 
Hardangerrådet kjem og. 

 5. og 6. okt KS Vestland har fysisk møte i Bergen. 

Det var ikkje spørsmål til ordføraren sin informasjon. 
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Open post: 
Anja Iren Hilleren-Fåberg tok opp saka matpakke eller matservering i barnehagane. Som 
eit koronatiltak i mars-20 vart matservering erstatta med matpakke. 
Då smittetrykket vart lågt gjekk andre kommunar attende til matservering, men ikkje 
Luster, pga smittevern. 
I august kom melding om at matpakke framleis skal gjelde fram til haustferien. 
Opplever at det har vorte noko skeivt framstilt til foreldra. Forventer at ein må ha gode 
faglege grunngjevingar som må nå ut til foreldra. 
Kvifor vart ikkje koronatiltak trekt attende i Luster? Kva tankar har kommunen om saka? 
 
Anette Stegegjerdet Norberg viste til at kommunestyret fekk informasjon om at 
matserveringa skulle starte att ved nytt barnehageår. Likevel fekk foreldra melding om 
at matpakke skulle halde fram. Var dette etter råd frå helsesjef eller var det 
barnehagane sjølve som vedtok dette? No har barnehagane hatt 1 år og 4 mnd med 
prøveperiode med matpakke. Oppvekst uttrykker at matpakke er ei god ordning. Deler 
rådmannen at matservering er ei oppgåve som barnehagane ikkje har tid til å ta. 
 
Rådmannen svara at matordninga vart endra på grunn av koronasituasjonen. 
Rådmannen rekna med at ved grønt nivå kunne ein gå attende til 
matserveringsordninga. Dette vart kommunisert til kommunestyret i mai. 
På ei samling for barnehageleiarane i juni vart det konkludert med at matpakkeordninga 
held fram til haustferien noko og på grunn av etterdønningar etter pandemisituasjonen 
og utfordrande vikarsituasjon i mange barnehagar. 
Det vart også vurdert at i august og september er ein mykje ute på tur og då er det 
praktisk med matpakker. Det vart og teke til orde for ei evaluering av matordning og  
intensjon er at føresette skal få kome med sitt syn via spørjeundersøking og 
foreldremøte. 
Rådmannen har ikkje konkludert på at her skal endrast noko. Ev endring av ordinær 
matordning vil bli lagt fram til politisk nivå. 
 

 

Grunngjeve spørsmål frå Jon Ove Lomheim: 
Kva er status for områdeplan på Hafslo og sansynleg framdrift for planen ?  

 

Rådmannen svara at saka kom dårleg ut i medverknad/innspel-perioden på grunn av 
koronasitusjonen. Det var vanskeleg å samle mange samstundes.  
Det vart arranger kontordagar og mange det har kome 60-70 innspel frå private og off. 
instansar. Det er gjort ein del faglege vurderingar slik at planprogrammet kan dra ein 
del prinsippielle avklaringar. 
Det blir vurdert å sjå på grenser på nytt for å unngå unødige arkeologiske 
registreringar/undersøkingar. 
Vidare framdrift er at planstrategi kjem i plan- og forvaltningsutvalet i oktober 21. 
Konkret planframlegg, ettersyn og planvedtak utover i -22. 
Sidan dette er ein overordna plan vart det vurdert å gjere planjobben sjølve i staden for 
å leige konsulent. Difor har saka, grunna kapasitetsmangel, trekt ut i tid. 

 

Vedtak: 
 

Det vart ikkje gjort vedtak i saka. 
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