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Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800.  Vararepresentanter møter etter nærmere 
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                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 2013/85 Bruk av RUP-tilskudd til småkommuneprogram 2013/3726

PS 2013/86 Vurdering ledige stillinger, 50 % assistent Kvbu 
og 50 % saksbehandler oppvekst

2011/2000



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2013/3726 -2

Arkiv: U01

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter

Dato:                 11.12.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2013/85 Kvænangen Formannskap 18.12.2013
2013/65 Kvænangen kommunestyre 18.12.2013

Bruk av RUP-tilskudd til småkommuneprogram

Administrasjonssjefens innstilling

RUP-tilskudd til småkommuneprogram på kr 375 000 pr år i 5 år organiseres som prosjekt. 
Tilskuddet brukes til lønnsmidler til prosjektleder i 30-50 % stilling med utviklingsarbeid i 
kommunen. Formannskapet blir styringsgruppe for prosjektet. 

Saksopplysninger

Viser til vedlagte tilsagnsbrev fra Troms fylkeskommune datert 10.10.13 om RUP-tilskudd til 
småkommuneprogram i Kvænangen. Kvænangen er 1 av 4 kommuner i Troms som er valgt ut 
til å være med på dette programmet. Bak tildelingen av midlene står Distriktssenteret, et statlig 
organ som arbeider med utvikling og styrking av distriktene. Hovedhensikten med tilskuddet er 
at kommunen skal satse på utviklingsarbeid, og prosjektmålet er utviklingsledelse, utviklings-
kompetanse og utviklingsøkonomi. 

Vurdering

Et sentralt poeng i dette programmet er at kommunen selv skal bygge opp kompetanse innen 
dette feltet. Derfor er det ikke aktuelt å kjøpe inn kompetanse fra andre til å drive prosjektet. Et 
alternativ kunne ha vært å samarbeidet med en annen kommune om gjennomføringen slik Berg 
og Tranøy gjør, men dette er ikke aktuelt for oss. De andre kommunene som er med ligger alt 
for langt unna. 

Vi har allerede opprettet en utviklings- og næringsgruppe med næringskonsulent, teknisk 
rådgiver, konsulent jord/skogbruk og utmarksnæring, avd-ing bygg, avd-ing plan og avd-ing 
anlegg. Gruppa vil bli trukket med i arbeidet med dette prosjektet. 









Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2011/2000 -8

Arkiv: 034

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter

Dato:                 16.12.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2013/86 Kvænangen Formannskap 18.12.2013

Vurdering ledig stilling, 50 % assistent Kvbu 

Administrasjonssjefens innstilling

50 % vikar som assistent ved Kvænangen b&u-skole fram til 20.06.14 besettes. 

Saksopplysninger

Vedrørende behovet for assistent ved Kvbu skriver rektor ved Kvbu følgende:
«Assistentressursen på skolen og SFO etter nyttår.
Ved begynnelsen av skoleåret 2013/2014 hadde vi følgende assistenter i prosentstillinger:
Ronald Jenssen, 92 %
Judith F. Kaasen, 92 %
Karin Mikkelsen, 50 % 
Turid Jørgensen 75 %
Elisabeth Skåre 80 %
Laila Ditlefsen 80 %
Jenny Fyhn Olsen 100 %
I tillegg har vi hatt Kine Johnsen som lærling fram til jul. Elisabeth, Laila og Jenny er knyttet til 
tre elever med spesielle behov. To av assistentene har hatt lengre sykemeldinger det siste året. 
Deres arbeidssituasjon er noe usikker framover. Etter nyttår vil Kine gå over i barnehagen og 
avslutte læretida sin der. Turid har fått redusert sin assistentstilling hos oss med 50 % og gått 
tilbake til en miljøarbeiderstilling. Hun har nå en 25 % stilling på skolen. Ønsker å bemerke at 
elevtallet har økt utover det som var da ressursen ble tildelt og behovet for assistent med det. I 
og med at vi har mistet en 50 % stilling i tillegg til en lærling, ønsker vi at det tilsettes en 
assistent i 50 % så snart som mulig. På kontoret er Anne Berit Holst ansatt i 50 %. Vi har brukt 
henne som assistent når det har vært presserende å få vikar. Hun kan flekse mellom kontor- og 
en assistentjobb når det er behov. Dette er svært høvelig for oss, og vi ønsker derfor henne i en 
50 % assistentstilling.»
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