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PS 2012/1 Samhandlingsreformen, inngåelse av overordnet samarbeidsavtale 
og tjenesteavtaler 1, 3, 5 og 11.

Rådmannens innstilling

Vedlagte utkast til overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene 1, 3, 5 og 11 mellom 
Kvænangen kommune og UNN godkjennes. 
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Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Vedlagte utkast til overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene 1, 3, 5 og 11 mellom 
Kvænangen kommune og UNN godkjennes. 

PS 2012/2 Delegasjonsreglement for Klientutvalget

Rådmannens innstilling

Delegasjon i avgjørelse av saker etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3, Lov 
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen kap 4 og Lov om barnevernstjenester. 
 Omsorgslønn. Alle nye saker om omsorgslønn avgjøres av Klientutvalget. Videreføring 

avgjøres administrativt. 
 Støttekontakt. Alle saker avgjøres administrativt.
 Hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Nye saker der det tildeles mer enn 20 timer hjelp pr uke 

avgjøres av Klientutvalget. Alle andre saker og alle videreføringer avgjøres administrativt.
 Avlastning. Alle saker der private hjem brukes som avlastning for barn avgjøres av

Klientutvalget. Alle nye saker om avlastning avgjøres av Klientutvalget. Videreføring 
avgjøres administrativt.

 Vertsfamilie. Alle nye saker avgjøres av Klientutvalget. Videreføring avgjøres 
administrativt.  

 Brukerstyrt Personlig Assistent (BPA). Alle nye saker avgjøres av Klientutvalget. Mindre 
justering og videreføring avgjøres administrativt.

 NAV-sosialsaker. Sosiallån på over kr 90 000 avgjøres av Klientutvalget. Klagesaker 
avgjøres av Klientutvalget dersom de ikke omgjøres av underinstansen. Øvrige saker 
avgjøres administrativt.

 Barnevern. Alle saker avgjøres administrativt iht avtale om felles barnevernstjeneste mellom 
Kvænangen og Nordreisa kommuner. 

 Innkalling og saksdokumenter: På forhånd sendes det ut saksliste uten navn og sakspapirene 
deles ut ved møtestart. Alle sakene behandles med navn og habilitetsspørsmålet avgjøres av 
organet selv på vanlig måte.
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Behandling:

Endringsforslag fra KP og AP:
Pkt. 1: Omsorgslønn. Alle saker om omsorgslønn avgjøres av klientutvalget.
Vedtatt med 3 mot 2 stemmer.

Pkt. 2: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt

Endringsforslag fra KP og AP:
Pkt. 3: Hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Saker der det tildeles mer enn 10 timer hjelp pr. uke 
avgjøres av klientutvalget. Eventuelle videreføringer avgjøres av klientutvalget. Alle andre saker 
avgjøres administrativt.
Vedtatt med 3 mot 2 stemmer.

Pkt. 4: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Pkt. 5: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Pkt. 6: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endringsforslag fra KP og AP:
Pkt. 7: Nav – sosialsaker. Sosiallån på over kr. 45.000,- avgjøres av klientutvalget. Klagesaker 
avgjøres av klientutvalget. Øvrige saker avgjøres administrativt.
Vedtatt med 3 mot 2 stemmer.

Tilleggsforslag fra KP og AP:
Pkt. 8: Avtalen legges fram til årlig evaluering.
Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget fra KP og AP ble enstemmig vedtatt.

Pkt. 9: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fra KP og AP:
Nytt pkt. 10: Alle saker som avgjøres administrativt legges frem som referatsak for 
klientutvalget.

Nytt pkt. 11: Delegasjonsreglementet evalueres årlig.
Tilleggsforslagene fra KP og AP ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Delegasjon i avgjørelse av saker etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3, Lov 
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen kap 4 og Lov om barnevernstjenester. 
 Omsorgslønn.  Alle saker om omsorgslønn avgjøres av klientutvalget.
 Støttekontakt. Alle saker avgjøres administrativt.
 Hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Saker der det 

tildeles mer enn 10 timer hjelp pr. uke avgjøres av klientutvalget. Eventuelle videreføringer 
avgjøres av klientutvalget. Alle andre saker avgjøres administrativt. 

 Avlastning. Alle saker der private hjem brukes som avlastning for barn avgjøres av
Klientutvalget. Alle nye saker om avlastning avgjøres av Klientutvalget. Videreføring 
avgjøres administrativt.

 Vertsfamilie. Alle nye saker avgjøres av Klientutvalget. Videreføring avgjøres 
administrativt.  

 Brukerstyrt Personlig Assistent (BPA). Alle nye saker avgjøres av Klientutvalget. Mindre 
justering og videreføring avgjøres administrativt.



 NAV-sosialsaker. Sosiallån på over kr. 45.000,- avgjøres av klientutvalget. Klagesaker 
avgjøres av klientutvalget. Øvrige saker avgjøres administrativt.

 Barnevern. Alle saker avgjøres administrativt iht avtale om felles barnevernstjeneste mellom
Kvænangen og Nordreisa kommuner. Avtalen legges fram til årlig evaluering.

 Innkalling og saksdokumenter: På forhånd sendes det ut saksliste uten navn og sakspapirene 
deles ut ved møtestart. Alle sakene behandles med navn og habilitetsspørsmålet avgjøres av 
organet selv på vanlig måte.

 Alle saker som avgjøres administrativt legges frem som referatsak for klientutvalget.
 Delegasjonsreglementet evalueres årlig.

PS 2012/3 Evaluering av PP samarbeidet
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Behandling:

Forslag fra KP/AP: Kvænangen kommune ønsker en evaluering av den interkommunale PP-
tjenesten.

Forslaget fra KP/AP ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommune ønsker en evaluering av den interkommunale PP-tjenesten.

PS 2012/4 Referatsaker
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Behandling:

Referatsakene tas til orientering.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.



RS 2012/1 ***** ***** *****

RS 2012/2 Utvisning av elev ***** *****

RS 2012/3 Enkelvedtak ***** *****

RS 2012/4 Gratis skooleskyss

RS 2012/5 Gratis skoleskyss

RS 2012/6 Gratis skoleskyss

RS 2012/7 ***** ***** ***** ***** ***** *****

RS 2012/8 Søknad om permisjon for ***** *****

RS 2012/9 Søknad om skolefri

RS 2012/10 Søknad om skolefri


