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PS 2009/42 Anke på sak om "Søknad om kulturmidler til 
samfunnshus 2009"

2009/6797

PS 2009/43 Ordning med rekrutteringsstipend 2009/7920
PS 2009/44 Godkjenning av barnehageavdeling 2009/7922

PS 2009/45 Opplæringslovens § 9s-3 Det psykososiale miljø 2009/7946
PS 2009/46 Dispensasjon fra utdanningskrav som pedagogisk 

leder
2009/6033

PS 2009/47 Dispensasjon fra utdanningskrav som pedagogisk 
leder

2009/6033

PS 2009/48 Dispensasjon fra utdanningskrav som pedagogisk 
leder

2009/6033

PS 2009/49 Dispensasjon fra utdanningskrav som pedagogisk 
leder

2009/6033

PS 2009/50 Dispensasjon fra utdanningskrav som pedagogisk 
leder

2009/6033

PS 2009/51 Referatsaker

RS 2009/15 Søknad om premiestøtte 2009/1993
RS 2009/16 Søknad om spesialpedagogisk ressurs X 2009/7236

RS 2009/17 Søknad om støtte til filmprosjektet "Gitarfyren" 2009/1993
RS 2009/18 Søknad om skolefri 2009/688

RS 2009/19 Søknad om skolefri 2009/688
RS 2009/20 Søknad om spesialpedagogoske ressurser i 

barnehage
X 2009/7236

RS 2009/21 Statlig tilskudd til musikkbinger i 2009 2009/1287

PS 2009/52 Anskaffelse av bil i psykisk helse 2009/8510

PS 2009/42 Anke på sak om "Søknad om kulturmidler til samfunnshus 2009"

Rådmannens innstilling
Vedtak i Oppvekst og Omsorgsutvalget PS sak 2009/32 Søknad om kulturmidler til 
samfunnshus 2009 behandlet 11/6 -09, opprettholdes, og anken tas ikke til følge. 

Saksprotokoll i Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 10.09.2009 



Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Vedtak i Oppvekst og Omsorgsutvalget PS sak 2009/32 Søknad om kulturmidler til 
samfunnshus 2009 behandlet 11/6 -09, opprettholdes, og anken tas ikke til følge. 

PS 2009/43 Ordning med rekrutteringsstipend

Rådmannens innstilling
1. Stipend videregåendenivå. Ved linjevalg 2. året på vidergående skole gis stipend på kr 5000 

til søkere som velger helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider. Andre utdannings-
retninger kan bli vurdert på senere tidspunkt avhengig av kommunens rekrutteringsbehov. 
Stipendet er uten bindingstid. Stipend kan kun søkes av personer som er hjemmehørende i 
Kvænangen kommune Enkeltvedtak for tildeling av stipend delegeres til rådmannen.

2. Stipend høyskolenivå. Vi lyser ledig 2 stipender hvert år. Kriterier: Søkerne vil bli plukket ut 
etter følgende kriterier i prioritets rekkefølge: Studieretning, ansiennitet som ansatt i 
kommunen og tidligere utdanning/karakterer. Stipendet er på kr 10 000 for 1. års utdanning, 
kr 20 000 for 2. års utdanning og kr 30 000 for 3. års- og videre utdanning. Stipend gis for 
ett år av gangen. Bindingstid settes til 2 år. Stipend kan også søkes av personer som ikke er 
hjemmehørende i Kvænangen kommune. Årlig fastsetting av studieretning og utvelgelse av 
kandidater delegeres til rådmannen.

3. Økonomi. For 2009 settes det av kr 60 000 til rekrutteringsstipender. Beløpet tas fra 
reserverte tilleggsbevilgninger. Fra og med 2010 settes dette opp som fast post i budsjettet.
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Behandling:
Endringsforslag fra Jan Inge Karlsen (AP)
Pkt1….Ved linjevalg 2.året på videregående skole gis stipend på kr 10 000 til søkere som… 
Pkt3….Økonomi. For 2009 settes det av kr 65 000 til rekrutteringsstipender.

Rådmannens innstilling med Jan Inge Karlsens endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
4. Stipend videregående nivå. Ved linjevalg 2. året på vidergående skole gis stipend på           

kr 10 000 til søkere som velger helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider. Andre 
utdannings-retninger kan bli vurdert på senere tidspunkt avhengig av kommunens 
rekrutteringsbehov. Stipendet er uten bindingstid. Stipend kan kun søkes av personer som er 
hjemmehørende i Kvænangen kommune Enkeltvedtak for tildeling av stipend delegeres til 
rådmannen.

5. Stipend høyskolenivå. Vi lyser ledig 2 stipender hvert år. Kriterier: Søkerne vil bli plukket ut 
etter følgende kriterier i prioritets rekkefølge: Studieretning, ansiennitet som ansatt i 
kommunen og tidligere utdanning/karakterer. Stipendet er på kr 10 000 for 1. års utdanning, 



kr 20 000 for 2. års utdanning og kr 30 000 for 3. års- og videre utdanning. Stipend gis for 
ett år av gangen. Bindingstid settes til 2 år. Stipend kan også søkes av personer som ikke er 
hjemmehørende i Kvænangen kommune. Årlig fastsetting av studieretning og utvelgelse av 
kandidater delegeres til rådmannen.

6. Økonomi. For 2009 settes det av kr 65 000 til rekrutteringsstipender. Beløpet tas fra 
reserverte tilleggsbevilgninger. Fra og med 2010 settes dette opp som fast post i budsjettet.

PS 2009/44 Godkjenning av barnehageavdeling

1 Tilsynsrapport Burfjord Barnehage

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i barnehagelovens § 10 godkjennes Burfjord barnehages avd. 3 i henhold til 
lovens §§ 1og 2 for barn i alderen 0 – 10 år med netto lekeareal på 60 m2.
Arealutnyttingen settes til 4 m2 for barn over 3 år og 5,4 m2 for barn under 3 år.

Øvrige planer for virksomheten anses å være i samsvar medgjeldende barnehagelov 
m/tilhørende forskrifter.
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i barnehagelovens § 10 godkjennes Burfjord barnehages avd. 3 i henhold til 
lovens §§ 1og 2 for barn i alderen 0 – 10 år med netto lekeareal på 60 m2.
Arealutnyttingen settes til 4 m2 for barn over 3 år og 5,4 m2 for barn under 3 år.

Øvrige planer for virksomheten anses å være i samsvar medgjeldende barnehagelov 
m/tilhørende forskrifter.

PS 2009/45 Opplæringslovens § 9s-3 Det psykososiale miljø

1 Rutinebeskrivelser

Rådmannens innstilling
Vedlagte forslag til rutinebeskrivelser for ivaretakelse av skolenes psykososiale miljø vedtas 
gjeldende for alle kommunens grunnskoler.
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Vedlagte forslag til rutinebeskrivelser for ivaretakelse av skolenes psykososiale miljø vedtas 
gjeldende for alle kommunens grunnskoler.

PS 2009/46 Dispensasjon fra utdanningskrav som pedagogisk leder

Rådmannens innstilling
Utvalg for oppvekst og omsorg dispenserer fra utdanningskrav som førskolelærer og godkjenner 
Katrine Pedersen som pedagogisk leder i Badderen barnehage for tidsrommet 01.08.09. –
31.07.10.
Dispensasjon gis i medhold av §18 i lov om barnehager m. tilhørende forskrift.
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Utvalg for oppvekst og omsorg dispenserer fra utdanningskrav som førskolelærer og godkjenner 
Katrine Pedersen som pedagogisk leder i Badderen barnehage for tidsrommet 01.08.09. –
31.07.10.
Dispensasjon gis i medhold av §18 i lov om barnehager m. tilhørende forskrift.

PS 2009/47 Dispensasjon fra utdanningskrav som pedagogisk leder

Rådmannens innstilling
Utvalg for oppvekst og omsorg dispenserer fra utdanningskrav som førskolelærer og godkjenner 
Sissel Karlsen som pedagogisk leder i Burfjord barnehage for tidsrommet 01.08.09. – 31.07.10.
Dispensasjon gis i medhold av §18 i lov om barnehager m. tilhørende forskrift.



Saksopplysninger
Barnehagelovens § 18 stiller utdanningskrav til pedagogisk leder i barnehager. Dersom det ikke 
foreligger kvalifiserte søker ved utlysning, kan kommunen gi dispensasjon fra utdanningskravet.
Iflg. delegert vedtak 78/09 er Sissel Karlsen tilsatt som pedagogisk leder i Burfjord barnehage i 
perioden 01.08.09. – 31.07.10. under forutsetning av at utvalg for oppvekst og omsorg 
dispenserer fra utdanningskravet.

Vurdering
Sissel har lang erfaring fra arbeid som ped.leder i barnehage. Hun har utdanning som barne-og 
ungdomsarbeider og anses som svært godt kvalifisert til stillingen. Det kreves dispensasjon fra 
barnehagelovens § 18 m. tilhørende forskrift.
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Utvalg for oppvekst og omsorg dispenserer fra utdanningskrav som førskolelærer og godkjenner 
Sissel Karlsen som pedagogisk leder i Burfjord barnehage for tidsrommet 01.08.09. – 31.07.10.
Dispensasjon gis i medhold av § 18 i lov om barnehager m. tilhørende forskrift.

PS 2009/48 Dispensasjon fra utdanningskrav som pedagogisk leder

Rådmannens innstilling
Utvalg for oppvekst og omsorg dispenserer fra utdanningskrav som førskolelærer og godkjenner 
Lene Paulsen som pedagogisk leder i Alteidet barnehage for tidsrommet 01.08.09. – 31.07.10.
Dispensasjon gis i medhold av §18 i lov om barnehager m. tilhørende forskrift.
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Utvalg for oppvekst og omsorg dispenserer fra utdanningskrav som førskolelærer og godkjenner 
Lene Paulsen som pedagogisk leder i Alteidet barnehage for tidsrommet 01.08.09. – 31.07.10.
Dispensasjon gis i medhold av § 18 i lov om barnehager m. tilhørende forskrift.



PS 2009/49 Dispensasjon fra utdanningskrav som pedagogisk leder

Rådmannens innstilling
Utvalg for oppvekst og omsorg dispenserer fra utdanningskrav som førskolelærer og godkjenner 
Gunn Blomstereng som pedagogisk leder i Badderen barnehage, avd. Sørstraumen for 
tidsrommet 01.08.09. – 31.07.10.
Dispensasjon gis i medhold av §18 i lov om barnehager m. tilhørende forskrift.
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Utvalg for oppvekst og omsorg dispenserer fra utdanningskrav som førskolelærer og godkjenner 
Gunn Blomstereng som pedagogisk leder i Badderen barnehage, avd. Sørstraumen for 
tidsrommet 01.08.09. – 31.07.10.
Dispensasjon gis i medhold av § 18 i lov om barnehager m. tilhørende forskrift.

PS 2009/50 Dispensasjon fra utdanningskrav som pedagogisk leder

Rådmannens innstilling
Utvalg for oppvekst og omsorg dispenserer fra utdanningskrav som førskolelærer og godkjenner 
Merete Bjerk som pedagogisk leder i Burfjord barnehage for tidsrommet 01.08.09. – 31.07.10.
Dispensasjon gis i medhold av §18 i lov om barnehager m. tilhørende forskrift.
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Utvalg for oppvekst og omsorg dispenserer fra utdanningskrav som førskolelærer og godkjenner 
Merete Bjerk som pedagogisk leder i Burfjord barnehage for tidsrommet 01.08.09. – 31.07.10.
Dispensasjon gis i medhold av § 18 i lov om barnehager m. tilhørende forskrift.



PS 2009/51 Referatsaker
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

RS 2009/15 Søknad om premiestøtte

RS 2009/16 Søknad om spesialpedagogisk ressurs

RS 2009/17 Søknad om støtte til filmprosjektet "Gitarfyren"

RS 2009/18 Søknad om skolefri

RS 2009/19 Søknad om skolefri

RS 2009/20 Søknad om spesialpedagogoske ressurser i barnehage

RS 2009/21 Statlig tilskudd til musikkbinger i 2009

PS 2009/52 Anskaffelse av bil i psykisk helse

Rådmannens innstilling
Det settes av kr 218 000 til innkjøp av bil til psykisk helse. Beløpet tas fra fond, regnskaps-
overskudd for psykisk helse 2008.
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Det settes av kr 218 000 til innkjøp av bil til psykisk helse. Beløpet tas fra fond, regnskaps-
overskudd for psykisk helse 2008.


