
Møteprotokoll

Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget
Møtested: Kommunehuset
Dato: 16.10.2012
Tidspunkt: 09:00 – 11.45

Følgende faste medlemmer møtte:

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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer

Merknader

Ingen

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Hans Jørgen 
Emaus

avdelingsleder oppvekst

Liv Smith 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 Kurt Solheim

                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 2012/36 Framtidig drifta av Kvænangen kulturhus 2012/4091

PS 2012/37 Rullering av handlingsplan 2012/4195

PS 2012/38 Delegasjonsreglement for Kvænangen kommune, 
utvalg for oppvekst og omsorgs fagområde

2012/2553

PS 2012/39 Søknad om plass i SFO X 2012/4166

PS 2012/40 Anke på vedtak 31/2012 X 2012/3414

PS 2012/41 Referatsaker

RS 2012/81 Søknad om fritak fraforeldrebetaling betaling X 2012/2828

RS 2012/82 Søknad om skolefri 2012/3944

RS 2012/83 Avtale med Finnmarkskollektivet og akuttplass 
på Gargo sykehjem

2012/4209

PS 2012/36 Framtidig drifta av Kvænangen kulturhus

Rådmannens innstilling

Kvænangen flerbrukshus etableres som kommunal enhet og innarbeides i kommunens 
budsjett fra 2013.
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Behandling:

Forslag fra utvalg for oppvekst- og omsorg:

Utvalg for Oppvekst- og omsorg ber administrasjonen undersøke leiemuligheter for enheter i 
kommunen med arealbehov. Kvænangen flerbrukshus bes vurdert som leiealternativ for 
kommunal virksomhet. Dette som et alternativ til investeringer i bygg. Tilbakemeldig til 
utvalget gis i budsjettbehandling. 

Utvalgets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Utvalg for Oppvekst- og omsorg ber administrasjonen undersøke leiemuligheter for enheter i 
kommunen med arealbehov. Kvænangen flerbrukshus bes vurdert som leiealternativ for 



kommunal virksomhet. Dette som et alternativ til investeringer i bygg. Tilbakemeldig til 
utvalget gis i budsjettbehandling. 

PS 2012/37 Rullering av handlingsplan

Rådmannens innstilling

Foreslåtte handlingsplan for utbygging av idrettsanlegg vedtas.
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Behandling:

Tilleggsforslag fra utvalg for oppvekst og omsorg:
Flerbrukshall i Badderen v/ Kvænangen rideklubb tas med i handlingsplan for utbygging av 
idrettsanlegg 2013-2017. Rådmannens innstilling med tilleggsforslag fra utvalg for oppvekst 
og omsorg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Foreslåtte handlingsplan for utbygging av idrettsanlegg vedtas med følgende tillegg: 
Flerbrukshall i Badderen v/ Kvænangen rideklubb tas med i handlingsplan for utbygging av 
idrettsanlegg 2013-2017

PS 2012/38 Delegasjonsreglement for Kvænangen kommune, utvalg for oppvekst og omsorgs 
fagområde

Rådmannens innstilling

Utvalg for oppvekst og omsorg vedtar delegasjon som satt opp i punktene 3, 4, 5, 15, 20, 21, 
27, 30, 31, 33, 34, 37 og 38 i foreliggende utkast til Delegasjonsreglement for Kvænangen 
kommune. 
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Behandling:

Punktvis behandling: 
Forslag fra utvalg for oppvekst- og omsorg:
Alle punkter som vedrører rådmannens organisasjon strykes:
Følgende punkter vedtast: 3, 4,5,16.1 og 16.2, 20.1, 20.2, 20.3, 21.1, 21.2, 21.3, 27.1
forekomster av ”formannskap” endres til ”utvalg for oppvekst- og omsorg”
30.1,30.2, 31.1, 31.2 alle forekomster av ”formannskap” endres til ”utvalg for oppvekst- og 
omsorg”, 33, 34.1,34.2 tilføyes ”for beløp som er utover rådmannens ramme”, 34.3 
”klientutvalget” byttes ut med ”utvalg for oppvekst- og omsorg”, 37, 38.



Strykes: 3.3,4.3,15.2, 15.3 i rådmannens forslag.
Nytt punkt 15.2: Det opprettes nytt husleieutvalg som består to representanter fra 
administrasjonen (fortrinnsvis en fra NAV) og leder i oppvekst- og omsorg.
Pkt.16.3 strykes
20.4, 21.4, 27.3,27.4, 30.3,31.3, 34.4.

Utvalgets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Alle punkter som vedrører rådmannens organisasjon strykes:
Følgende punkter vedtast: 3, 4,5,16.1 og 16.2, 20.1, 20.2, 20.3, 21.1, 21.2, 21.3, 27.1
forekomster av ”formannskap” endres til ”utvalg for oppvekst- og omsorg”
30.1,30.2, 31.1, 31.2 alle forekomster av ”formannskap” endres til ”utvalg for oppvekst- og 
omsorg”, 33, 34.1,34.2 tilføyes ”for beløp som er utover rådmannens ramme”, 34.3 
”klientutvalget” byttes ut med ”utvalg for oppvekst- og omsorg”, 37, 38.

Strykes: 3.3,4.3,15.2, 15.3 i rådmannens forslag.
Nytt punkt 15.2: Det opprettes nytt husleieutvalg som består to representanter fra 
administrasjonen (fortrinnsvis en fra NAV) og leder i oppvekst- og omsorg.
Pkt.16.3 strykes
20.4, 21.4, 27.3,27.4, 30.3,31.3, 34.4.

PS 2012/39 Søknad om plass i SFO
PS 2012/40 Anke på vedtak 31/2012
PS 2012/41 Referatsaker
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Behandling:

Vedtak:

RS 2012/81 Søknad om fritak fraforeldrebetaling betaling
RS 2012/82 Søknad om skolefri
RS 2012/83 Avtale med Finnmarkskollektivet og akuttplass på Gargo sykehjem


