
Møteprotokoll

Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget
Møtested: Kommunehuset
Dato: 24.03.2011
Tidspunkt: 09:00 – 12:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Liv Reidun Olsen Leder KVH
Ole Josefsen Medlem KVKRF
Jan Inge Karlsen Medlem KVAP
Siv Jenssen Medlem KVFRP
Børre Solheim Medlem KVAP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer

Merknader
Avdelingsleder hjemmesykepleie og psykisk helse Hege Karlsen holdt en orientering om 
hjemmetjenestene, innhold og utfordringer.
Leder for oppvekst og kultur Hans Jørgen Emaus orienterte om handlingsplan for bygging av 
idrettsanlegg. Utvalget ba om at denne legges fram til politisk behandling.

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Hans Jørgen Emaus Leder oppvekst og kultur

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

______________________ ______________________ _______________________

Børre Solheim Siv R Jenssen



                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr
PS 2011/6 Søknad fra Kvenidol 2011 - prosjektstøtte 2011/1148

PS 2011/7 Søknad om tilskudd til aktiviteter i ADHD 2011/120
PS 2011/8 Sommerarbeidsplasser NTRM 2011/1153

PS 2011/9 Fellesferie i barnehagene 2011/1179
PS 2011/10 Dispensasjon fra utdanningskrav som pedagogisk 

leder
2011/1193

PS 2011/11 Undervisningstimetall 2011/2012 2011/1105

PS 2011/12 Referatsaker
RS 2011/4 Oppsigelse av driftsavtale som 

privatpraktiserende fysioterapeut
2011/592

RS 2011/5 Søknad om barnehageplass. X 2011/724

RS 2011/6 Henvisning til logoped X 2011/459
RS 2011/7 Søknad om spesialpedagogisk hjelp - Alteidet 

barnehage
X 2011/618

PS 2011/6 Søknad fra Kvenidol 2011 - prosjektstøtte

1 Søknad   

2 Skisse 

3 Budsjett 

4 Fremdriftsplan

5 Info Kronebutikken

6 Info ihana! AS

7 Info Holm Lyd

Rådmannens innstilling
Søknaden om støtte avslås på grunn av økonomiske årsaker.
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Søknaden om støtte avslås på grunn av økonomiske årsaker.

PS 2011/7 Søknad om tilskudd til aktiviteter i ADHD

Rådmannens innstilling
Søknaden avslås på bakgrunn av kommunens økonomi.
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Søknaden avslås på bakgrunn av kommunens økonomi.

PS 2011/8 Sommerarbeidsplasser NTRM

Rådmannens innstilling
Saken oversendes formannskapet med anmodning om å bevilge kr. 35.000,- fra kap. 1.4410. 
under forutsetning av at turistinformasjon ivaretas.
Bevilgningen gjelder for 2011 og evalueres innen utgangen av okt.
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Behandling:
Endringsforslag fra utvalg for oppvekst og omsorg: Søknaden avslås. Saken oversendes 
formannskapet som innspill til hvordan turistinformasjonen skal ivaretas.

Vedtak:
Søknaden avslås. Saken oversendes formannskapet som innspill til hvordan turistinformasjonen 
skal ivaretas.



PS 2011/9 Fellesferie i barnehagene

Rådmannens innstilling
Fra og med ferieåret 2011, utvides fellesferien om sommeren til 4 uker. 
§ 9.3 i vedtektene endres til ” Barnehagene holdes normalt stengt de 4 siste uker før 2.mandag i 
August, og de ansatte avvikler fellesferie i denne periode.” 
Resten av bestemmelsen holdes uendret.
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Behandling:
Uttalelse fra foreldrerepresentant i barnehagen, Gunn Nilsen, ble lagt fram for 
utvalgsmedlemmene.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Fra og med ferieåret 2011, utvides fellesferien om sommeren til 4 uker. 
§ 9.3 i vedtektene endres til ” Barnehagene holdes normalt stengt de 4 siste uker før 2.mandag i 
August, og de ansatte avvikler fellesferie i denne periode.” 
Resten av bestemmelsen holdes uendret.

PS 2011/10 Dispensasjon fra utdanningskrav som pedagogisk leder

Rådmannens innstilling
Utvalg for oppvekst og omsorg dispenserer fra utdanningskrav som førskolelærer og godkjenner 
Signy Karlsen som pedagogisk leder i Badderen barnehage i perioden 23.02.2011- 12.03.2012.
Dispensasjon gis i medhold av § 18 i lov om barnehager m. tilhørende forskrift
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Behandling:
Jan Inge Karlsen erklærte seg inhabil ihht. fv lovens § 6.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Utvalg for oppvekst og omsorg dispenserer fra utdanningskrav som førskolelærer og godkjenner 
Signy Karlsen som pedagogisk leder i Badderen barnehage i perioden 23.02.2011- 12.03.2012.
Dispensasjon gis i medhold av § 18 i lov om barnehager m. tilhørende forskrift



PS 2011/11 Undervisningstimetall 2011/2012

1 Skolenes beregninger

Rådmannens innstilling
Samlet undervisningstimetallet for skoleåret 2011/2012 settes til 697 uketimer.
Assistentressursen blir samlet 350%.
Det forutsettes at timeplanarbeidet for Spildra skole foretas i nært samarbeid med Kvænangen 
barne- og ungdomsskole. 
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Samlet undervisningstimetallet for skoleåret 2011/2012 settes til 697 uketimer.
Assistentressursen blir samlet 350%.
Det forutsettes at timeplanarbeidet for Spildra skole foretas i nært samarbeid med Kvænangen 
barne- og ungdomsskole. 

PS 2011/12 Referatsaker
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.



RS 2011/4 Oppsigelse av driftsavtale som privatpraktiserende fysioterapeut

RS 2011/5 Søknad om barnehageplass.

RS 2011/6 Henvisning til logoped

RS 2011/7 Søknad om spesialpedagogisk hjelp - Alteidet barnehage


