
Møteprotokoll

Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget
Møtested: Kommunehuset
Dato: 05.07.2012
Tidspunkt: 09:00 – 11:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Valter Olsen Nestleder KVAP
Kurt Solheim Medlem KVH
Anne Gerd Jonassen Leder KVKY
Børre Solheim Medlem KVAP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Irene Kaasen Medlem KVH

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Hanne Wiesener Irene Kaasen KVH

Merknader

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling

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 Hanne Wiesener

                                        Saksliste



Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 2012/30 Utvikling helse/sosialsektoren 2012/3520

PS 2012/30 Utvikling helse/sosialsektoren

Rådmannens innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Saksprotokoll i Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 05.07.2012 

Behandling:

Forslag fra utvalg for oppvekst og omsorg: Kommunestyrevedtak 2012/prt. 1. Neste møte blir 
medio august. Møtetidspunkt avtales mellom rådmann og leder for oppvekst og omsorg. I 
forkant har rådmann og leder for oppvekst og omsorg møte for å lage møteprogram.

Utvalg for oppvekst og omsorg ber om å få oversikt over antall ansatte, stillingsprosent og 
utdannelse på alle avdelinger innen helsesektoren. Det legges fram kostratall til møtet innenfor 
sektor helse/sosial.

Plasstillitsvalgt innkalles til dialogmøte. Det lages saksliste til møtet som sendes ut minst 14 
dager før møtet.

Forslaget fra utvalg for oppvekst og omsorg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyrevedtak 2012/prt. 1. Neste møte blir medio august. Møtetidspunkt avtales mellom 
rådmann og leder for oppvekst og omsorg. I forkant har rådmann og leder for oppvekst og 
omsorg møte for å lage møteprogram.

Utvalg for oppvekst og omsorg ber om å få oversikt over antall ansatte, stillingsprosent og 
utdannelse på alle avdelinger innen helsesektoren. Det legges fram kostratall til møtet innenfor 
sektor helse/sosial.

Plasstillitsvalgt innkalles til dialogmøte. Det lages saksliste til møtet som sendes ut minst 14 
dager før møtet.
Kommunestyrevedtak 2012/prt. 1. Neste møte blir medio august. Møtetidspunkt avtales mellom 
rådmann og leder for oppvekst og omsorg. I forkant har rådmann og leder for oppvekst og 
omsorg møte for å lage møteprogram.

Utvalg for oppvekst og omsorg ber om å få oversikt over antall ansatte, stillingsprosent og 
utdannelse på alle avdelinger innen helsesektoren. Det legges fram kostratall til møtet innenfor 
sektor helse/sosial.

Plasstillitsvalgt innkalles til dialogmøte. Det lages saksliste til møtet som sendes ut minst 14 
dager før møtet.




