
Møteinnkalling

Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget
Møtested: Kommunehuset
Dato: 30.01.2014
Tidspunkt: 12:00

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

Orientering om Gargo sykehjem og sykestue ved leder Gro Karlstrøm.

Vedtak i OO-møtet den 16.10.12 i sak om ”Delegasjonsreglement for Kvænangen 
kommune, utvalg for oppvekst og omsorgs fagområde” vedlegges etter forespørsel fra 
utvalgsleder.

Burfjord 16.01.14

Anne Gerd Jonassen
leder
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2013/3263 -3

Arkiv: H35

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter

Dato:                 06.01.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2014/1 Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget 30.01.2014

Kvænangen kommunestyre

Opprettelse og drift av dagsenter/dagtilbud

Administrasjonssjefens innstilling

Dagsenter for eldre og demente opprettes fra 01.10.14 med plassering på Lukas. Budsjett for 
2014 økes med kr 120 000 som tas fra reserverte tilleggsbevilgninger. Helårsvirkning av driften 
tas inn på budsjett for 2015 og videre. Følgende kriterier skal gjelde for dagsenteret: 
 Dagtilbud tilbys hjemmeboende eldre som har behov for å bryte sosial isolasjon og/eller har 

behov for å opprettholde mestring av ferdigheter. Tiltaket kan være forebyggende og til 
hjelp for søker for å bli boende i egen bolig så lenge som mulig.

 Tilleggskriterier for dagsenter for demente: Diagnosen demens eller under utredning.
 Aldersgrense: Det settes ingen aldersgrense. 
 Må kunne nyttiggjøre seg tilbudet: Grad av funksjonshemming må være slik at 

vedkommende er fysisk sterk nok til å ha utbytte av aktivitetene. Vedkommende må kunne 
transporteres i en vanlig personbil.  

Saksopplysninger

Det har i lengre tid vært snakk om opprettelse av dagsenter/dagtilbud i Kvænangen. Dette har 
vært oppe på tema i helseledermøtene de siste årene. Våren 2013 hadde vi en kort periode en 
arbeidsgruppe med Gro, Hege, Rickard og Bjørn som så nærmere på dette samt at Hege og Gro 
dro til Alta og så på deres løsning. Høsten 2013 opprettet vi en prosjektgruppe bestående av 
Gro, Hege, Rickard og Bjørn fra ledelsen, verneombudene både i Hjemmesykepleien og Gargo 
og tillitsvalgte fra Fagforbundet og Sykepleierforbundet til å jobbe videre med dette.
Prosjektgruppa hadde 2 møter, den 04.10.13 og 06.11.13. 

Hensikten med dagtilbud er å skape en meningsfull hverdag for eldre, ensomme og demente, 
bryte sosial isolasjon, være avlastning for pårørende og vedlikeholde de eldres funksjonsnivå 
slik at de kan bo hjemme så lenge som ønskelig og mulig. 

I kommunestyrets budsjettvedtak for 2013 står det at gamle Burfjord bhg skal brukes til 
fritidsklubb og dagsenter. Prosjektgruppa ser dog at den gamle barnehagen ikke er en aktuell 
plassering. Det har store fordeler å ha dagsenter for eldre og demente på- eller i nærheten av 
Gargo sykehjem og sykestue pga av følgende forhold:
 Ungdommenene har behov for hele den gamle barnehagen, det blir for trangt med bare 

halvparten ut fra de aktivitetene de har planlagt.
 Det brukes helt ulike møbler til ungdommene og de eldre/demente. Det vil f.eks bli slik at 

biljardbordet må pakkes vekke og vevstolen tas fram hver dang de eldre/demente skal inn 
dit.

 Det blir ekstra transportkostnader for beboerne på Gargo. 
 Dagsenteret skal ha 2 måltider mat hver dag og dette blir delvis tilberedt- og varer hentet fra 

kjøkkenet på Gargo. Lang avstand vil gjøre dette arbeidet mer tungvindt.   



Innhold i dagsenteret: PC’er, div håndarbeidsting, utstyr for å ordne hage og bålpanne mm for 
turer. I andre kommuner har de utstyr for snekkering og vedhogst. Det serveres 2 måltider pr 
dag. Middag lages på Gargo og fraktes til dagsenteret. Lunsj lages av brukerne som en aktivitet. 

Andre kommuners erfaring er at det er vanskelig å få personer til å ta i bruk et slikt tilbud, 
mange er skeptiske til nye ting. Derfor er det viktig å få til et enkelt opplegg og komme i gang. 
På et senere tidspunkt utvides tilbudet etter hva det viser seg å være behov for. Åpent hus kan 
være en grei måte å gjøre dette på slik at brukere kan komme og se og vurdere om de liker 
tilbudet. 

Sted bør være en leilighet på Lukas som både er stor og har stor do, som f.eks Lukas K. 

Effekter av dagsenter er reduksjon i bruken av aktivitetskontakter og mindre behov for 
avlastning. Hvor mye dette blir hos oss er vanskelig å si før vi ser hvor mange som tar 
dagtilbudet i bruk. 

Det vurderes om dagtilbud skal bli en lovpålagt tjeneste fra 2015. Dette er ennå ikke avklart, det 
er kun er forslag som ikke er vedtatt. 

Det finnes ikke egne midler til selve etableringen, kun til drift og da kun knyttet til demente 
(65 000 pr plass pr år). Husbanken har egne midler dersom det er snakk om bygging. 

Egenbetaling. Kr 72 pr dag er maks sats dersom tilbudet gis som del av institusjon. Beløpet 
inkluderer transport og mat og er hjemlet i Vederlagsforskriften. Dersom tilbudet gis som 
avlastning skal det være gratis. Dersom vi ikke har dette som del av institusjon står vi fritt. Det 
er en del uklarheter rundt dette regelverket og det foregår en gjennomgang av dette på sentralt 
nivå nå. 

Budsjett for dagsenter etter skissert modell ser slik ut:
Oversikt over utgifter og inntekter med dagsenter Beløp
Lønn. Leder i 100 % stilling og medarbeider i 80 % stilling. Leder med lønn kr 
450 000 og medarbeider med lønn kr 362 000. Pensjonsutgifter på 17 % er lagt 
inn.

950 000

Transport. Kjøp av 7-seter (kr 300 000 med 5 års nedbetalingstid er kr 65 000 pr 
år) + drivstoff og vedlikehold (beregnet 30 000 km x kr 3) = kr 155 000. (Evt 
søke Emil-fondet om kjøp av bilen, årlige utgifter vil da bli kr 90 000.)

155 000

Diverse driftsutgifter (mat mm). 100 000
Utstyr/inventar. 50 000
Egenandeler. Kr 150 pr dag pr person. Stipulert antall er 6 på dement-dagene og 
10 på de andre dagene. Åpent 45 uker pr år.

216 000

Tilskudd fra helsedirektoratet. Kr 65 000 pr år pr full plass for demente. Stipulert 
antall er 6 x 40 % plasser

156 000

Husleie legges ikke inn i og med at vi bruker kommunalt bygg. 0
Netto årlige driftsutgifter 883 000

I budsjett for 2014 er det satt av kr 100 000 til dagsenter og det er kun satt av kr 200 000 pr år i 
resten av økonomiplanperioden. 

Vurdering

I dagens tilbud til eldre mangler vi dette leddet. Vi fikk også kritikk fra revisjonen for lite 
aktivisering etter deres gjennomgang av pleie og omsorg i 2012/2013. Vi har den siste tiden sett 
et klart behov for mer aktivisering av eldre og demente. Andre kommuner har satset mer på 
dette og kommet lengre enn oss. Mange av dem har gode erfaringer med dagtilbud og 
dagsentere. Dersom vi får dette til å fungere vil det øke kvaliteten for de eldre og demente. Vi 
vil også trenge mindre ressurser til aktivitetskontakter og avlastning.

Vedlagt følger møtereferatene fra møtene i prosjektgruppa. 











Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2014/89 -1

Arkiv: A10

Saksbehandler:  Jorunn Farstad

Dato:                 08.01.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2014/2 Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget 30.01.2014

Godkjenning av Burfjord barnehage, Polarstjerna

Henvisning til lovverk: Barnehageloven § 6 og § 10

Rådmannens innstilling

Burfjord barnehage, Polarstjerna godkjennes som ordinær barnehage med plass til inntil 52 barn. 

Saksopplysninger

Nytt barnehagebygg i Burfjord er i tråd med kommunestyrets vedtak fra ……… Bygget skulle 
gi barnehageplass til alle som søkte til Burfjord barnehage, og samle alle barna og ansatte under 
et tak. 

12. august 2013 flyttet barnehagen inn i et nytt bygg med et leke- og oppholdsareal på 248,5 m2. 
Bygget har plass til inntil 52 barn fordelt på 3 avdelinger. Den nye barnehagen godkjennes etter 
barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold, jf.§§ 1 og 2 i Lov om barnehage. 
Barnehagens ute- og inne areal tilfredsstiller lovens krav og virksomheten er registrert i 
Enhetsregistret. Barnehagens bemanning og vedtekter er det somme som i tidligere bygg og i 
tråd med Lov om barnehager. Barnehagebygget innehar godkjenninger også gjennom annet 
regelverk som Plan og bygningsloven, Forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole, 
Arbeidsmiljøloven, Brann- og eksplosjonsvernloven. 

Nye Burfjord barnehage tilfredsstiller barnehageloven og er et bygg i tråd på den pedagogiske 
virksomhet som skal drives der. Barns medvirkning har fått en stor plass både i innredningen av 
bygget og i selve bygget. Lek- og oppholdsarealet gir mulighet til både tilrettelagte aktiviteter og 
til spontan lek for barna. Det er også tilrettelagt for hvile for de barna som trenger det. 
Sanserommet gir muligheter for barn med spesielle behov, samtidig som det gir også de andre 
barn en egen opplevelse av ro i bruken av rommet. Bibliotek og eget pedagogisk kjøkken gir 
muligheter for tilrettelagte pedagogiske aktiviteter i små grupper, samtidig som aktivitet og lek 
pågår for de barna som ikke er på gruppe. Bygget har også universell utforming. 



Økonomisk vil det nye bygget kunne gi barnehagen større mulighet for å bruke ressurser på 
tvers av avdelinger. En avdeling kan ha møte, mens enn annen avdeling ivaretar barna for 
kortere tid. Vikarutgiftene vil reduseres, når barnehagen bruker ressursene sine på tvers av 
avdelingen. Planer og aktiviteter foregår på tvers av avdelingen og kan planlegges av en, og ikke 
av alle på hver sin kant, osv.      

Vurdering

Barnehagekonsulenten vurderer det slik at Burfjord barnehagen, Polarstjerna godkjennes. Her er 
alt lagt til rette for å kunne drive en god barnehage etter gjeldende lover og regelverk. 



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2012/2553 -9

Arkiv: 044

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter

Dato:                 21.01.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2014/6 Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget 30.01.2014

Kvænangen kommunestyre

Delegasjonsreglement for Kvænangen kommune, myndighet til å overføre 
elever

Administrasjonssjefens innstilling

Behandling av søknad om overføring av elever fra en skole til en annen delegeres til 
administrasjonssjefen. Før vedtak fattes, skal det innhentes uttalelse fra begge skolene.  
Overføringsdato settes slik at det gis rimelig tid til forberedelser for eleven og skolen.

Saksopplysninger

Opplæringsloven § 8.1 inneholder blant annet følgende bestemmelse: «Etter søknad kan eleven 
takast inn på annan skole enn den eleven soknar til.» I Kvænangen kommunes delegasjons-
reglement vedtatt 19.9.2012, pkt 27.1 er myndighet etter denne bestemmelsen delegert til 
Utvalget for Oppvekst og omsorg og videredelegert til administrasjonssjefen. I Forskrift om 
skoletilhørighet for Kvænangen kommune vedtatt i kommunestyret 15.10.2008 § 2 står blant 
annet om søknad om annen skoleplass: «Søknaden behandles av utvalg for oppvekst og 
omsorg.»  

Det synes nødvendig å avklare hvor i kommunen myndigheten til å avgjøre søknader om annen 
skoleplass skal ligge.

Vurdering

I 2013 og hittil i 2014 har søknad om overføring av elever blitt avgjort i administrasjonen, 
herunder en forholdsvis omfattende overføring fra Kjækan skole til Kvænangen barne- og 
ungdomsskole sommeren 2013.  Administrasjonssjefen registrerer at denne overføringen har ført 
til en del diskusjon, men kan ikke registrere at den har ført til sak eller forslag for folkevalgt 
organ om å endre delegasjonen.

Den påpekte motsetningen som er beskrevet under «saksopplysninger» gir antakelig godt nok 
grunnlag for å vurdere delegasjonsforholdene på nytt.  I tillegg skal det pekes på at den minste 
skolen nå nærmer seg så få elever at det kan spørres om skoleutviklingen i kommunen er tjent 
med at dagens praksis videreføres.

Videre må det ses som viktig at søkere kan gis god informasjon om hvor søknader skal avgjøres.

Administrasjonssjefen ser plasseringen av myndigheten som det sentrale i saken og avventer 
derfor avklaring i rett organ som etter vanlige prinsipper antas å være kommunestyret.  
Avveiingen mellom avgjørelse i administrativt eller folkevalgt organ bør antakelig i stor grad 
foregå i folkevalgt organ og administrasjonssjefen skal vise forsiktighet med å gå langt inn i 
argumentasjonen.  Det skal imidlertid innstilles i saken og administrasjonssjefen vil da holde seg 
til det som er vedtatt i gjeldende delegasjonsreglement og det som synes å ha vært praksis de 
seneste årene. Følgelig innstilles det på at søknader avgjøres i administrasjonen.  Det må legges 



til at dersom dette blir utfallet, skal det normalt tungtveiende grunner til før administrasjonen går 
mot ønskene fra eleven og hjemmet.

Vedlagt følger Forskrift om skoletilhørighet for Kvænangen kommune.







Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2014/340 -1

Arkiv: H06

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter

Dato:                 22.01.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2014/7 Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget 30.01.2014

Etablering av det nye nødnettet, plassering av legevaktsentral

Administrasjonssjefens innstilling

Ved etablering av det nye nødnettet plasseres lokal legevaktsentral på Gargo sykehjem og 
sykestue. 

Saksopplysninger

Nødnettet er den nye sambandsløsningen for brann, politi og helsetjenesten som er under 
utbygging. Nødnettet skal erstatte det analoge helseradionettet. Med nødnett får helsetjenesten et 
robust, fleksibelt og avlytningssikret kommunikasjonsnett med god dekning og talekvalitet. Den 
nye teknologien legger til rette for bedre samhandling i helsetjenesten og styrket samvirke med 
de andre nødetatene. 

Nettet er under utbygging og skal i vår region etter planen etableres tidlig i 2015. Vi må innen 
uke 9 i år bestemme om vi fortsatt skal ha egen legevaktsentral i Kvænangen eller om vi ønsker 
å delta i samarbeidsløsninger med andre kommuner. Vi har så langt fått henvendelser fra både 
Nordreisa kommune og Tromsø kommune. 

Kostnadene ved å ha egen legevaktsentral er usikre. Tallene fra sentralt hold er ennå ikke klare. 
Slik det ser ut nå vil investeringene være gratis (forutsatt at vi slipper ombygginger og det ser 
det ut til at vi gjør), mens det vil komme en form for abonnementsutgifter som samlet vil være
om lag kr 150 000 pr år (usikkert estimat). Som en del av abonnementet inngår lydlogg i sentral 
server.  Vi må betale opplæring og litt på tekniske installasjoner. Vi vil trenge 2 (kanskje 3) 
helseradioer. 

Nordreisa kommune har kommet med tilbud til de andre kommunene i regionen om felles 
legevaktsentral på Storslett. Kostnadene til denne er beregnet til kr 3,4 mill pr år. Dersom man 
fordeler kostnadene ut fra befolkningsgrunnlaget vil vår andel bli på rundt kr 450 000. Tromsø 
kommune har også kommet med tilbud, men det er ikke tallfestet.

Det er lite å spare på redusert bemanning direkte selv om vi ikke har legevakttelefonen på 
Gargo. Vi må allikevel ha minimum en sykepleier på vakt og dette utgjør kun en liten del av 
jobben.

Legevakttelefon gir faglige utfordringer og oppfattes av de fleste sykepleiere som et positivt
tilsnitt i hverdagen. Den rent tekniske opplæringen av brukerne er grei. 

Vurdering

Vi ser det som en klar fordel for innbyggerne at vi fortsatt har egen legevaktsentral. 
Lokalkunnskapene vil da være meget gode og dette vil komme godt med når det skal gis rask og 
riktig hjelp. 

Vedlagt følger mail fra Nordreisa kommune datert 18.12.13 og mail fra nødmeldetjenesten 
datert 20.01.14. 







PS 2014/8 Referatsaker



ALKONTROLL A.S
Postboks 587, 9256 Tromsø. Tlf. 95 14 48 52

Skjenkested: t—

Adresse: pc/

Bevillingshaver/styrer:  ‘2/' o

Skjenketid:

Åpningstid: 


BEFARINGSRAPPORT
SKJENKEBEVILLING/
RØYKEFORBUD

Dato: -
,

Fra/til kl.:

Kontollører:

Øl/vin:

Brennevin: LJ

Spisested 0
Nattklubb 0

Diskotek 0

Pub 0

Bar LI
Bordservering 0

Diskservering 1:1

Dørvakt 0 Lite gjester 0

Garderobevakt D Halvfullt Idf

Inngangspenger U Fullt 0

Kø 0 Delvis overfylt 0

Underholdning 0 Ungdomssted CI
Betj. oversikt god U vok se n sted 0

Betj. oversikt dårlig 0 Blanding C1

.45V

_--
KVTE:'1ANGEN KOMMUNE

Er alkoholsvake/frie drikker tilgjengelig

Er alkoholsvake/frie drikker oppført på skjenkekart

Ble reklameforbudet overholdt 1 2 DE

Betjening under 18/20 år

Overholdes kravet til aldersbestemmelser Saksbg"-,P.

Til oriertO flT

Ble det skjenket til for unge

Ble det observert åpenbart berusede personer i lokalet

Ble det skjenket til åpenbart berusede personer

Ble åpenbart berusede fjernet før videre servering ved samme bord

Skjenking utover bevillingens omfang

	

1 1 .Nytes det medbragt alkohol i lokalet

	

1 2.Medbringes alkoholholdig drikke ut av lokale

Ble skjenketiden overholdt

Tilleggsrapport utfylt:

	

1 5.Ble røykeloven overholdt (se kommentarer)

JANEI

Sign. Kontrollører Si n. Bevillingshaver
Kun mottatt for rapport



HS/ C ,kc-7

ALKONTROLL A.S
Postboks 587, 9256 Tromsø. Tlf. 95 14 48 52

Forretning:

Adresse:

Bevillingshaver/styrer:

BEFARINGSRAPPORT
SALGSBEVILLING

Dato: /6 . / J.3

Fra/til:

Kontrollør:

Åpningstid: Salgstid: Kontrollform:

KONTROLLER/OBSERVASJONER VED SALG AV ØL

ja nei
Selges eller utleveres øl til åpenbart berusede personer:

Selges eller utleveres øl til personer under 18 år:

Har betjening under 18 år befatning med salg av øl:

Selges og utleveres øl eller annet med alkoholprosent over 4,75:

Påser butikkper,sonalet at det ikke nytes alkohol i butikken:

Overholdes salgstidene:

Overholdes reklameforbudet:

Er ølet tildekket/skjermet utenfor salgstiden:

Er informasjonsmateriellet godt synlig:

Annet:

Kommentarer:

Skriftlig rapport mottatt

SIgn.kontr Ilør Sign. bevillingshaver/ansvarshavende
kun for mottatt rapport



ALKONTROLL A.S
Postboks 587, 9256 Tromsø.Tlf. 95 14 48 52

BEFARINGSRAPPORT
SALGSBEVILLING

Forretning:

Adresse: 8 1- /l" 'orc°7

Beviiiingshaver/styrer: •

b 11/-

Dato: -

Fra/til: /V3i)

Kontrollør:

Åpningstid: Salgstid: Kontrollform:

KONTROLLER/OBSERVASJONER VED SALG AV ØL

Selges eller utleveres øl til åpenbart berusede personer:

Selges eller utleveres øl til personer under 18 år:

Har betjening under 18 år befatning med salg av øl:

Selges og utleveres øl eller annet med alkoholprosent over 4,75:

Påser butikkpersonalet at det ikke nytes alkohol i butikken:

ja nei

Overholdes salgstidene:

Overholdes reklameforbudet:

Er ølet tildekket/skjermet utenfor salgstiden:

Er informasjonsmateriellet godt synlig:

Annet:

Kommentarer:

Sign.ko oll r

Skri lig rapport motta

Sign. evillingshaver/ansv rshavende
kun for mottatt rapport NDBLAD

MEDIA

AS

-



ALKONTROLL A.S
Postboks 587, 9256 Tromsø. Tlf. 95 14 48 52

Forretning:

Adresse:

Bevillingshaver/styrer: 


BEFARINGSRAPPORT
SALGSBEVILLING

Dato:

Fra/til:

Kontrollør:

Åpningstid: Salgstid: Kontrollform:

KONTROLLER/OBSERVASJONER VED SALG AV ØL

Selges eller utleveres øl til åpenbart berusede personer:

Selges eller utleveres øl til personer under 18 år:

Har betjening under 18 år befatning med salg av øl:

Selges og utleveres øl eller annet med alkoholprosentover 4,75:

Påser butikkpersonalet at det ikke nytes alkohol i butikken:

Overholdes salgstidene:

Overholdes reklameforbudet:

Er ølet tildekketiskjerrnet utenfor salgstiden:

Er informasjonsmateriellet godt synlig:

Annet:

nei

Kommentarer:

LUNDBIAD

MEDIA

AS

-
SVANEGODKJENT

Sign. kontroller Sign. bevillingshaver/ansvarshavende
kunfor mottatt rapport

Skriftlig rapport mottatt



ALKONTROLL A.S
BEFARINGSRAPPORT
SALGSBEVILLING

Postboks 587, 9256 Tromsø. Tlf. 95 14 48 52

Forretning:

Adresse:

Bevillingshaver/styrer: /././

Dato: - -

Fraitil:

Kontrollør:

Äpningstid: Salgstid: Kontrollform:

KONTROLLER/OBSERVASJONER VED SALG AV ØL

ja
Selges eller utleveres øl til åpenbart berusede personer:

Selges eller utleveres øl til personer under 18 år:

Har betjening under 18 år befatning med salg av øl:

Selges og utleveres øl eller annet med alkoholprosent over 4,75:

Påser butikkpersonalet at det ikke nytes alkohol i butikken:

Overholdes salgstidene:

Overholdes reklameforbudet:

Er ølet tildekket/skjermet utenfor salgstiden:

Er informasjonsmateriellet godt synlig:

, 10. Annet:

nei

><
.><

Kommentarer:

Skriftlig rapport mottatt

Sign. kontro Sign. bevillingshaver Einsvarshavende
kun for mottatt rapport

LUNDBLAD

MEDIA

AS
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