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 Økonomiplan og planleggingsprogram 2021-24. Budsjett 2021. Tilbakemelding 
frå rådmannen vart referert. 

 

 Luster Besøks Ven – Nyoppstarta tiltak frå 16 år og oppover. Tiltaket vart 
referert. 

 

«Kan du tenkja deg å vere besøksven/turven». «Kan du tenkja deg å ha ein 
besøksven/turven».-  

Detter er eit nyoppstarta tiltak og er eit samarbeid mellom Luster kommune, 
Luster revmatikarforening, Luster Røde Kors og Nasjonalforeningen for 
folkehelsen Gaupne Helselag. Tiltaket er starta som følgje av koronasituasjonen 
og skal på ein trygg måte leggje til rette for meir aktivitet og sosial deltaking.  

 

Aktivitetar ein kan gjere saman: 

Få besøk – reise på besøk 

Radiobingo 

Biltur 

Kafebesøk 

Gå på tur 

Sjå film ilag 

Lage mat ilag 

Spele kort/Bridge 

Datahjelp m.m. 

 

UK er positive til tiltaket. 

 

 Barnerepresentant – uttale i plansaker. 
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Britt Marie Veum Hauge er oppnemnd til å ivareta barn og unge sine interesser i 
planlegging.  

 

https://www.luster.kommune.no/barnerepresentant-uttale-i-plansaker.5925265-
394422.html 

 

 

 Spelemidlar og søknad i 2021. Erling Bjørnetun orienterte. 

 

Kort samandrag: 

 

Det er sendt søknader om tilskot til spelemidlar for anlegg idrett og friluftsliv 
2021. Dette kan søkast om til bygging og/eller rehabilitering av anlegg som er 
opne for allmenn idrettsleg verksemd. Det gjeld for både nærmiljøanlegg og 
ordinære idrettslanlegg. 

 

For ordinære idrettsanlegg er det m.a. sendt nye søknader for Gapahuk 
Hafslovatnet, samt rehabilitering Storatrekket og «Skitog hoppanlegg K45» ved 
Sogn Skisenter, Heggmyrane. 

 

Gaupne stadion – treningsanlegg m/lys og delanlegg friidrett hopp og løp, samt 
Båthus/kajakknaust og Hestesportanlegg på Hafslo er mellom dei som er søkt på 
nytt (fornying). Det gjeld og for Luster Motorsportsenter, noko som mange unge 
ventar på. Det er søkt for Knattekross, Enduro og Trial.  

Det blir i første omgang oppstart av Trial som blir eit tilbod for 5 åringar og 
oppover. Bygging av Motorcross kan kansje starte i 2021. 

 

Gaupne idrettshall rehab. er no godkjend og søknad gjenteken. 

 

Gapahuken har nettopp fått ei gladnyhende, og kan allereie ferdiggjere arbeidet. 
Hafslo Idrettslag søkte og fekk støtte av «Gjensidigestiftelsen». Stiftelsen jobbar 
med ulike støtteordningar til prosjekt som skal skape fysiske møteplassar for barn 
og unge.  

 

Det er søkt om fornying av midlar for fleire nærmiljøanlegg bl.a. streetbasket, 
ballvegg, balanseboom/hinderløype, ballbinge rehab. Skjolden, og sendt nye 
søknader for Hoppanlegg K10 og K19 +lys ved Sogn Skisenter Heggmyrane. 

 

 

 Ymse: 

 

Dato for neste møte i AU og UK måndag 19. april 2021. 
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Vedtak: 
VEDTAK: 

 

UK tek informasjonen frå administrasjonen til etterretning. 

 

UK er positive til tiltaket Luster Besøks Ven. 

 

Dato for neste møte i AU og UK - måndag 19. april 2021. 
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