
Møteprotokoll

Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget
Møtested: Møterom 2.etg, Kommunehuset
Dato: 27.03.2012
Tidspunkt: 09:00-11:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Børre Solheim MEDL KVAP
Anne Gerd Jonassen LEDER KVKY
Valter Olsen NESTL KVAP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Espen Li MEDL KVH
Irene Kaasen MEDL KVH

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Kurt Solheim Espen Li KVH
Hanne Wiesener Irene Kaasen KVH

Merknader Ingen. 
Prosjektleder orienterte om fremdrift for TTPU bygg og barnehage.
Valter Olsen deltok fra kl.09:30.

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Hans Jørgen 
Emaus
Liv Smith

Avdelingsleder oppvekst

rådmann

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.

______________________ _______________________
Anne Gerd Jonassen, Kystpartiet Børre Solheim, Arbeiderpartiet
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PS 2012/11 Brukermedvirkning i grunnskolene i Kvænangen

Rådmannens innstilling

Utvalg for oppvekst og omsorg godkjenner retningslinjene for brukermedvirkning i 
grunnskolene i Kvænangen.

Saksprotokoll i Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 27.03.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Utvalg for oppvekst og omsorg godkjenner retningslinjene for brukermedvirkning i 
grunnskolene i Kvænangen.

PS 2012/12 Vedlikehold av vannsag - bruk av fondsmidler

Rådmannens innstilling

Kvænangen kommune stiller inntil kr.50.000,- til disposisjon for utbedring av vannsag på Navit.
Beløpet belastes fond til kulturformål.



Det inngås avtale med eier om bruk av saga.

Saksprotokoll i Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 27.03.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble endret i møtet til 
Kvænangen kommune stiller inntil kr.50.000,- til disposisjon for utbedring og opplæring i bruk 
av vannsag på Navit.
Beløpet belastes fond til kulturformål.

Det inngås avtale med eier om bruk av saga.

Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommune stiller inntil kr.50.000,- til disposisjon for utbedring og opplæring i bruk 
av vannsag på Navit.
Beløpet belastes fond til kulturformål.

Det inngås avtale med eier om bruk av saga.

PS 2012/13 Undervisningstimetall 2012/2013

Rådmannens innstilling

Samlet undervisningstimetall for grunnskolene i Kvænangen skoleåret 2012/2013 settes til 
682,5 uketimer.
Assistentressursen forblir uemdret.

Saksprotokoll i Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 27.03.2012 

Behandling:

Forslag fra utvalg for oppvekst- og omsorg:

Kjækan skole har 41 elever i klassetrinn 1-7, og disponerer 117 timer til undervisning, herav 8 
timer til deling. Kvænangen barne- og ungdomsskolen har 51 elever i klassetrinn 1-7, og 
disponerer 136 timer til undervisning, herav 13 timer til deling.

Dette utgjør en forskjell på 19 timer, herav 5 delingstimer. 

Rammetimetall tildeles med 445 timer til Kvænangen barne- og ungdomsskole , herav bindes 5 
uketimer til rektors disposisjon for særskilte tiltak i skolen. Utvalg for Oppvekst- og omsorg 
ønsker å begrense delingstimetallet i sammenholdte klasser. Samlet rammetimetall skoleåret 
2012/2013 blir da 677,5 timer.



Forslag fra utvalget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kjækan skole har 41 elever i klassetrinn 1-7, og disponerer 117 timer til undervisning, herav 8 
timer til deling. Kvænangen barne- og ungdomsskolen har 51 elever i klassetrinn 1-7, og 
disponerer 136 timer til undervisning, herav 13 timer til deling.

Dette utgjør en forskjell på 19 timer, herav 5 delingstimer. 

Rammetimetall tildeles med 445 timer til Kvænangen barne- og ungdomsskole , herav bindes 5 
uketimer til rektors disposisjon for særskilte tiltak i skolen. Utvalg for Oppvekst- og omsorg 
ønsker å begrense delingstimetallet i sammenholdte klasser. Samlet rammetimetall skoleåret 
2012/2013 blir da 677,5 timer.

PS 2012/14 Tilstandsrapport for grunnskoen

Rådmannens innstilling

Framlagte tilstandsrapport for grunnskolen i Kvænangen tas til etterretning

Saksopplysninger
Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig
rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at
styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til
kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på 
en god måte.
Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplæringen skal omhandle læringsresultater, 
frafall og læringsmiljø.

Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øverste
ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Det følger av
forarbeidene til bestemmelsene - Ot.prp. nr. 55 (2008-2009) s. 24 - at bestemmelsen er formulert
slik at det skal være mulig å tilpasse arbeide med å utarbeide en årlig tilstandsrapport til det
ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeier.

Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem
Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. 
Regjeringen
har fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere
kvaliteten i grunnopplæringen, jf. St.meld. 31 (2007-2008). Til de nasjonale målsettingene har
regjeringen stilt opp indikatorer som skal gi grunnlag for å vurdere hvor langt skoleeier er 
kommet i å nå målene.

Vurdering
Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men 
kan bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale behov. Det 
er data fra Skoleporten som hovedsakelig skal benyttes som grunnlag for skoleeiers vurdering av 



tilstanden. Det anses derfor som vesentlig at det framkommer politiske signaler på hvilke 
områder skoleeier anser som vesentlige og kanskje bør vies ekstra oppmerksomhet. 
Det som kanskje utpeker seg i foreliggende rapport er kanskje det som beskriver lærertetthet og 
læringsmiljø.

Saksprotokoll i Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 27.03.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling:
Framlagte tilstandsrapport for grunnskolen i Kvænangen tas til etterretning.

Tilleggsforslag fra utvalg for oppvekst- og omsorg:
Utvalg for oppvekst- og omsorg ber om at rådmannen utarbeider prioritering av satsingsområder 
som legges frem for kommunestyret.

Rådmannens innstilling med tilleggsforslag fra utvalg for oppvekst- og omsorg ble enstemmig 
vedtatt.

Vedtak:

Utvalg for oppvekst- og omsorg ber om at rådmannen utarbeider prioritering av satsingsområder 
som legges frem for kommunestyret. Framlagte tilstandsrapport for grunnskolen i Kvænangen 
tas til etterretning.

PS 2012/15 Justering av delegasjonsreglement for Klientutvalget

Rådmannens innstilling

Delegasjonsreglement for Klientutvalgets arbeidsområde: Myndighet for behandling av saker 
etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og Lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen delegeres til rådmannen. Klientutvalget blir klageorgan. Saker av 
prinsipiell karakter og saker som administrasjonen ønsker å drøfte pga kompleksitet, økonomisk 
omfang og/eller varighet legges fram for Klientutvalget. Nødvendig anonymisering gjøres for å 
ivareta kravene om personvern/taushetsplikt. 

Saksprotokoll i Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 27.03.2012 

Behandling:

Forslag fra Anne Gerd Jonassen, Kystpartiet:

Utvalg for oppvekst og omsorg viser til skriv fra fylkesmannen av 28.02.12. Utvalget vil vise til 
”Lov 2011-06-24 nr 30: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og 
omsorgstjensteloven) §3-1. Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester”. I
avsnitt 3 presisieres kommunenes ansvar slik: ”Kommunens ansvar slik: ”Kommunens ansvar 
etter første ledd innebærer plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere 
virksomheten, slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller 
forskrift” Opprettelsen av klientutvalg er et forsøk på å sikre at kommunen oppfyller lovens 



tekst. Klientutvalget vil også vise til siste punkt i delegasjonsreglementet der det heter at 
ordningen skal evalueres årlig. Utvalget viser også til at klientutvalgets medlemmer er underlagt 
taushetsplikt på linje med alle andre. Vi krever også at taushetsplikten respekteres av alle parter 
slik at det som sies og vedtas i utvalget ikke spres.

Forslaget fra Anne Gerd Jonassen ble satt opp mot rådmannens innstilling. 
Votering: Rådmannens innstilling ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer.

Vedtak:

Delegasjonsreglement for Klientutvalgets arbeidsområde: Myndighet for behandling av saker 
etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og Lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen delegeres til rådmannen. Klientutvalget blir klageorgan. Saker av 
prinsipiell karakter og saker som administrasjonen ønsker å drøfte pga kompleksitet, økonomisk 
omfang og/eller varighet legges fram for Klientutvalget. Nødvendig anonymisering gjøres for å 
ivareta kravene om personvern/taushetsplikt. 

PS 2012/16 Referatsaker

Saksprotokoll i Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 27.03.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling:
Referatsaker tas til orientering.

Vedtak:

Referatsaker tas til orientering.

RS 2012/16 Søknad om barnehageplass

RS 2012/17 Søknad om barnehageplass

RS 2012/18 Søknad om barnehageplass

RS 2012/19 Søknad om barnehageplass

RS 2012/20 Søknad om barnehageplass


