
 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Utvalg for oppvekst og omsorg 
Møtested: Kommunehuset 

Dato: 14.04.2015 

Tidspunkt: 09:00 – 12:15. 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Valter Olsen Medlem UA 

Anne Gerd Jonassen Leder H 

Børre Solheim Medlem KY 

Kurt Solheim Medlem H 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Irene Halvorsen Kaasen Medlem H 

   

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Gro Mette Kaino Irene Halvorsen Kaasen H 

(kun fra og med sak 14/15)   

 

Merknader 

Ingen merknader til innkallingen. To ekstrasaker ble behandlet.  

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Tryggve Enoksen Oppvekstkonsulent 

  

 

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                Valter Olsen 

 

Tillegg til protokollen: 

Utvalg for oppvekst og omsorg henstiller til administrasjonen å starte arbeid med å kartlegge 

refusjonsordninger for personer med pleie- og tilretteleggingsbehov i kommunen. Dette for å 

synliggjøre mulig øke overføringer fra Staten. 

Invitasjon til møte/kurs med Astrid Berg «Ungdomstrinn i utvikling» tirsdag 28/4 kl 1700 – 

1900 på Kvænangen b&u-skole.  



                                        Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 6/15 Søknad om permisjon X 2015/290 

PS 7/15 Rekefiskets og rekeindustriens historie i Nord-

Troms del II - Søknad om støtte fra Kvænangen 

kommune 

 2015/211 

PS 8/15 Høring - innføring av gratis kjernetid for 4- og 5 

åringer 

 2015/212 

PS 9/15 Ny turnusplan på Gargo sykehjem og sykestue  2015/72 

PS 10/15 Hovedopptak i Burfjord barnehage 2015/2016  2015/120 

PS 11/15 Hovedopptak i Badderen barnehage 2015/2016  2015/120 

PS 12/15 Hovedopptak av barn i SFO ved Kjækan skole  2015/121 

PS 13/15 Hovedopptak av barn til SFO ved Kvænangen 

barne- og ungdomsskole 2015/2016 

 2015/121 

PS 14/15 Forskrift om skoletilhørighet  2015/195 

PS 15/15 Endring av vedtekter for barnehager i Kvænangen 

kommune - § 11. Betaling/friplass 

 2015/212 

PS 16/15 Valg av kommunal vararepresentant til  SU ved 

Kvænangen barne- og ungdomsskole 

 2015/316 

PS 17/15 Oppfølging av tilsyn med barnevernet  2015/238 

PS 18/15 Organisering av skoledager 1.-4. klasse  2015/332 

PS 19/15 Tildeling av rammetimer skoleåret 2015/2016  2015/334 

PS 20/15 Tidfesting av ferie for ansatte i skole og SFO  2015/129 

PS 21/15 Aktivitetskontakter, endring av organiseringen.  2015/168 

PS 22/15 Barnehager - kurs og planleggingsdager 

2015/2016 

 2015/120 

PS 23/15 Deltakelse i samisk språkprosjekt  2015/150 

PS 24/15 Stell og vedlikehold av bautaer etter kommunens 

150 års-jubileum 

 2015/360 

PS 25/15 Referatsaker   

RS 6/15 HØRING - FORSLAG OM ENDRING  AV 

FORSKRIFT OM FORELDREBETALING I 

BARNEHAGER - FRIST 21.FEB. 2015 

 2015/212 

RS 7/15 Svar på søknad om stipend våren 2015. X 2015/236 

RS 8/15 Svar på stipendsøknad våren 2015. X 2015/236 

RS 9/15 Svar på stipendsøknad våren 2015. X 2015/236 

RS 10/15 Svar på stipendsøknad våren 2015. X 2015/236 

RS 11/15 Svar på søknad om stipend våren 2015. X 2015/236 



RS 12/15 Svar på søknad om stipend våren 2015. X 2015/236 

RS 13/15 Svar på søknad om stipend våren 2015. X 2015/236 

RS 14/15 Svar på søknad om stipend våren 2015. X 2015/236 

RS 15/15 Søknad om barnehageplass. X 2015/122 

RS 16/15 Svar på søknad om stipend våren 2015. X 2015/236 

RS 17/15 Svar på søknad om stipend våren 2015. X 2015/236 

RS 18/15 Svar på søknad om stipend våren 2015. X 2015/236 

RS 19/15 Svar på stipendsøknad våren 2015. X 2015/236 

RS 20/15 Endring av oppholdstid X 2015/120 

RS 21/15 Oppsigelse av plass i SFO X 2015/121 

RS 22/15 Svar på søknad om stipend våren 2015. X 2015/236 

RS 23/15 Barnehage - Ny plass, endring og overflytting X 2015/122 

RS 24/15 Oppsigelse av barnehageplass. X 2015/120 

RS 25/15 Endring av oppholdstid X 2015/120 

RS 26/15 Utmelding av SFO X 2015/121 

RS 27/15 Søknad om plass i SFO X 2015/123 

RS 28/15 Svar på søknad om stipend våren 2015. X 2015/236 

RS 29/15 Svar på søknad om stipend våren 2015. X 2015/236 

RS 30/15 Svar på stipendsøknad våren 2015. X 2015/236 

RS 31/15 Svar på stipendsøknad våren 2015. X 2015/236 

RS 32/15 Svar på søknad om stipend våren 2015. X 2015/236 

RS 33/15 Svar på søknad om stipend våren 2015. X 2015/236 

RS 34/15 Svar på søknad om stipend våren 2015. X 2015/236 

RS 35/15 Svar på søknad om stipend våren 2015. X 2015/236 

RS 36/15 Svar på søknad om stipend våren 2015. X 2015/236 

 

 

PS 6/15 Søknad om permisjon 

PS 7/15 Rekefiskets og rekeindustriens historie i Nord-Troms del II - Søknad 

om støtte fra Kvænangen kommune 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 14.04.2015  

Behandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Kvænangen kommune avslår søknaden om støtte fra Nord-Troms Museum, om bokutgivelse 

som omhandler rekefisket og rekeindustriens historie i Nord-Troms del II, på grunn av 

manglende midler i inneværende års budsjett til slike prosjekter. 



 

Rådmannens innstilling 

Kvænangen kommune avslår søknaden om støtte fra Nord-Troms Museum, om bokutgivelse 

som omhandler rekefisket og rekeindustriens historie i Nord-Troms del II, på grunn av 

manglende midler i inneværende års budsjett til slike prosjekter. 

 

PS 8/15 Høring - innføring av gratis kjernetid for 4- og 5 åringer 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 14.04.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

De foreslåtte tiltak for 4- og 5 åringer tas til etterretning. Det forutsettes at de reduserte inntekter 

i betaling til kommunen bevilges over statsbudsjettet. 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

De foreslåtte tiltak for 4- og 5 åringer tas til etterretning. Det forutsettes at de reduserte inntekter 

i betaling til kommunen bevilges over statsbudsjettet. 

 

 

PS 9/15 Ny turnusplan på Gargo sykehjem og sykestue 

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 28.01.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonen fremmet forslag om at saken utsettes. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Saken utsettes. 

 

 

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 08.04.2015  

 

Behandling: 

Det ble fremmet følgende utsettelsesforslag fra Høyre og Frp: 

Saken utsettes og behandles i fagutvalg. 



 

Forslaget falt med 4 mot 2 stemmer. 

 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Det innføres ikke ny turnus på Gargo sykehjem og sykestue mtp å få redusert uønsket deltid i 

denne omgang.  

 

 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 27.01.2015  

Behandling: 

Forslag fra administrasjonen: Saken utsettes. 

Forslaget fra administrasjonen ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Saken utsettes.  

 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 14.04.2015  

Behandling: 

Forslag fra utvalget: Dagens prosess med omlegging av turnus avsluttes. OO-utvalget slutter seg 

til vedtak i administrasjonsutvalget av 08.04.15.  

Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Dagens prosess med omlegging av turnus avsluttes. OO-utvalget slutter seg til vedtak i 

administrasjonsutvalget av 08.04.15.  

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Det innføres ikke ny turnus på Gargo sykehjem og sykestue mtp å få redusert uønsket deltid i 

denne omgang.  

PS 10/15 Hovedopptak i Burfjord barnehage 2015/2016 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 14.04.2015  

Behandling: 

Tilleggsforslag fra OO-utvalget: OO-utvalget ser med bekymring på utviklingen med 

overflytting av barn fra Badderen til Burfjord barnehage. 

Innstillingen med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Søknader som er innkommet innen søknadsfristen pr. 15.mars og godkjent av administrasjonen, 

godkjennes opptatt med fast plass. OO-utvalget ser med bekymring på utviklingen med 

overflytting av barn fra Badderen til Burfjord barnehage.  

 



Administrasjonssjefens innstilling 

Søknader som er innkommet innen søknadsfristen pr. 15.mars og godkjent av administrasjonen, 

godkjennes opptatt med fast plass. 

 

 

 

PS 11/15 Hovedopptak i Badderen barnehage 2015/2016 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 14.04.2015  

Behandling: 

Tilleggsforslag fra OO-utvalget: OO-utvalget ser med bekymring på utviklingen med 

overflytting av barn fra Badderen til Burfjord barnehage. 

Innstillingen med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

4 barn som er søkt inn på fast plass i Badderen barnehage pr. 15.mars, godkjennes og innvilges 

fast plass i henhold til søknad. OO-utvalget ser med bekymring på utviklingen med overflytting 

av barn fra Badderen til Burfjord barnehage. 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

4 barn som er søkt inn på fast plass i Badderen barnehage pr. 15.mars, godkjennes og innvilges 

fast plass i henhold til søknad.  

 

 

PS 12/15 Hovedopptak av barn i SFO ved Kjækan skole 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 14.04.2015  

Behandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

3 barn som er søkt inn ved SFO ved Kjækan skole, tildeles plass i henhold til søknad.  

 

Administrasjonssjefens innstilling 

3 barn som er søkt inn ved SFO ved Kjækan skole, tildeles plass i henhold til søknad.  

 

 

PS 13/15 Hovedopptak av barn til SFO ved Kvænangen barne- og 

ungdomsskole 2015/2016 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 14.04.2015  

Behandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  



Vedtak: 

11 barn som er søkt inn ved SFO ved Kvænangen barne- og ungdomsskole for 2015/2016, 

tildeles plass i henhold til søknad.  

 

Administrasjonssjefens innstilling 

11 barn som er søkt inn ved SFO ved Kvænangen barne- og ungdomsskole for 2015/2016, 

tildeles plass i henhold til søknad.  

 

 

 

PS 14/15 Forskrift om skoletilhørighet 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 14.04.2015  

Behandling: 

Tilleggsforslag fra OO-utvalget: OO-utvalget forutsetter at saken kommer tilbake i junimøtet.  

Innstillingen med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Kommunen lager en forskrift som bygger på opplæringsloven § 8-1, der nærskolen for 

Kvænangen barne- og ungdomsskole og Kjækan skole defineres nærmere ut fra prinsippene i 

skriv fra UDIR av 4/2 -2013. OO-utvalget forutsetter at saken kommer tilbake i junimøtet. 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kommunen lager en forskrift som bygger på opplæringsloven § 8-1, der nærskolen for 

Kvænangen barne- og ungdomsskole og Kjækan skole defineres nærmere ut fra prinsippene i 

skriv fra UDIR av 4/2 -2013. 

 

 

PS 15/15 Endring av vedtekter for barnehager i Kvænangen kommune - § 11. 

Betaling/friplass 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 14.04.2015  

Behandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Kommunestyret vedtar følgende ny bestemmelse om endring i betaling tatt inn i vedtekter for 

barnehager -  § 11. Vedtektsendringen gjøres gjeldende fra og med 01.mai 2015.  

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kommunestyret vedtar følgende ny bestemmelse om endring i betaling tatt inn i vedtekter for 

barnehager -  § 11. Vedtektsendringen gjøres gjeldende fra og med 01.mai 2015.  

 



«11.1.  Maksimalgrense for foreldrebetaling i barnehager fastsettes av Stortinget i årlig budsjettvedtak. 

(FOR-2005-12-16-1478) § 1. I henhold til forskrift av 16.desember. 2005 kan ikke foreldrebetaling settes 

høyere enn maksimalgrense bestemt av Stortinget. Maksimalgrensen for foreldrebetalingen skal ses i 

forhold til en betaling elleve måneder i året. 

Betaling av barnehageplass følger normalt de satser og betalings datoer som til enhver tid er vedtatt 

gjeldende av Stortinget. Det gis ikke særskilt varsel til den enkelte foresatte om endring i satsene, men 

prisøkningen blir kunngjort på kommunens hjemmeside etter mottak av disse. Betaling for kost kan 

komme i tillegg. (Se vedtak i O/O- PS 2013/4).  Barn kan tildeles frukt etter vurdering.  Kommunestyret 

kan bestemme lavere sats/andre særskilte reduksjoner i betaling.»  

Betaling for et deltidstilbud skal være lavere enn betalingen for et heldagstilbud. Barnehageeier står 

imidlertid fritt til å bestemme hvor mye lavere prisen for et deltidstilbud skal være.  

Etter § 4 i forskrifter til lov, kan kommunestyret sette foreldrebetalingen høyere enn den gjeldende 

maksimalgrense når: 

a) Barnehagen ellers vil bli nedlagt av økonomiske årsaker eller 

b) Kvaliteten på barnehagetilbudet ellers vil rammes 

 

 

Følgende bestemmelse vedtas tatt ut av vedtektenes § 11. 

«11.1. Foreldrebetaling fastsettes av kommunestyret. Ved endring i barnehagesatser skal de foresatte 

gis melding om dette med 1 måneds varsel. Det er ikke kostpenger inkludert, men barna kan tildeles 

frukt. 

I henhold til forskrift av 16.desember. 2005 kan ikke foreldrebetaling settes høyere enn maksimalgrense 

bestemt av Stortinget. Se likevel unntak etter forskrifter om foreldrebetaling § 4. Betaling for kost kan 

komme i tillegg. (Se siste side, vedtak om betaling for kost f.o.m. 01.08.2013. Begge SU har vedtatt 

endringen)» 

 

 

 

 

PS 16/15 Valg av kommunal vararepresentant til  SU ved Kvænangen barne- 

og ungdomsskole 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 14.04.2015  

Behandling: 

Forslag fra OO-utvalget: Kurt Solheim går inn som ny vararepresentant ut perioden.  

Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Kurt Solheim går inn som ny vararepresentant ut perioden. 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

 



 

 

PS 17/15 Oppfølging av tilsyn med barnevernet 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 14.04.2015  

Behandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt og at ordet «ventes» byttes ut med «forventes». 

Vedtak: 

Kommunestyret tar saken til foreløpig orientering.  Det forventes ny rapport til kommunestyrets 

møte i juni 2015. 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kommunestyret tar saken til foreløpig orientering.  Det ventes ny rapport til kommunestyrets 

møte i juni 2015. 

PS 18/15 Organisering av skoledager 1.-4. klasse 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 14.04.2015  

Behandling: 

Administrasjonen endret sin innstilling og føyde til «og berørte fagforbund» vedrørende høring.  

Tilleggsforslag fra Børre Solheim: Administrasjonen må utrede kostnader med dagens modell 

for hele kommunen, samt betalingsfritak for alle i skoletida.  

Forslag fra Anne Gerd Jonassen: Saken utsettes og sendes ut på høring i grendeutvalg, skolens 

rådsorganer og berørte fagforbund. Saken kommer opp til behandling på møte 9. juni. Det 

henstilles til administrasjonen å utrede kostnader for de ulike modeller. 

Innstillingen med tilleggsforslaget ble vedtatt med 3 stemmer mot 2 stemmer for forslaget fra 

Anne Gerd Jonassen.  

Vedtak: 

Kvænangen kommune går tilbake til hele skoledager for 1. til og med 4. trinn fra skoleåret 

2015/16. All SFO i skoletiden legges til en fast dag i uken. Ny fag- og timefordeling for disse 

trinn utarbeides i løpet av våren 2015. Saken sendes ut på høring i grendeutvalg, skolenes 

rådsorganer og berørte fagforbund før endelig behandling i kommunestyret. Administrasjonen 

må utrede kostnader med dagens modell for hele kommunen, samt betalingsfritak for alle i 

skoletida.  

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommune går tilbake til hele skoledager for 1. til og med 4. trinn fra skoleåret 

2015/16. All SFO i skoletiden legges til en fast dag i uken. Ny fag- og timefordeling for disse 

trinn utarbeides i løpet av våren 2015. Saken sendes ut på høring i grendeutvalg og skolenes 

rådsorganer før endelig behandling i kommunestyret.  

 

 

 



PS 19/15 Tildeling av rammetimer skoleåret 2015/2016 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 14.04.2015  

Behandling: 

Endringsforslag fra Valter Olsen: Kvænangen barne- og ungdomsskole 460 timer. 

Innstillingen med endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

For skoleåret 2015/16 tildeles Kvænangen barne- og ungdomsskole 460 timer og Kjækan skole 

tildeles 114 timer. 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

For skoleåret 2015/16 tildeles Kvænangen barne- og ungdomsskole 438 timer og Kjækan skole 

tildeles 114 timer. 

 

 

PS 20/15 Tidfesting av ferie for ansatte i skole og SFO 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 14.04.2015  

Behandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Kommunestyret vedtar tidfesting av ferie for følgende grupper av ansatte i skole. Ordningen 

gjøres gjeldende fra 1.mai. 2015 slik: 

 Lærere – avvikler 5 uker sammenhengende med avslutning siste virkedag i juli (31/7.) – ref. 

tariffavtale. 

 Øvrig personale i skolen og SFO med 89 % lønn – samme tidsrom som for lærere 

 Øvrig personale i SFO med full lønn – samme tidsrom som for lærere. Ledig tid                                                                                                  

før ferien brukes til etterarbeid/planlegging.                                                                                            

  Øvrig personale i skolen, spesielle tils.forhold -  5 uker i perioden 20.06 – 20.08  

 Administrasjonspersonell (sekretær) -  minimum 3 uker i perioden 01.06 – 30.09 

 Skoleledere - (Rektor) - minimum 3 uker i perioden 01.06 – 30.09 

 Skoleledere - (undervisningsinspektør/er) - samme tidsrom som for lærere.  

 For barnehager gjelder følgende bestemmelse etter vedtektene: Siste 4 uker før 2. mandag i 

august. De ansatte avvikler fellesferie i denne periode. 

 For ansatte som har flere stillinger gjelder følgende: For ansatte som har 2 eller flere 

stillinger, skal det avvikles samtidig ferie i alle stillingene. Bestemmelsen gis for å sikre den 

ansatte ferie etter loven, og unntak bør ikke gis ved andre enn helt spesielle tilfeller etter 

Administrasjonssjefens bestemmelse.  

 For arbeidstakere fra 60 år og over, kan den 6.ferieuke tas ved behov. Min. 14 dagers varsel. 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kommunestyret vedtar tidfesting av ferie for følgende grupper av ansatte i skole. Ordningen 

gjøres gjeldende fra 1.mai. 2015 slik : 

 



 
- Lærere – avvikler 5 uker sammenhengende med avslutning siste virkedag i juli  (31/7.) – ref. 

tariffavtale. 

- Øvrig personale i skolen og SFO  med 89 % lønn     – samme tidsrom som for lærere 

- Øvrig personale i  SFO  med full  lønn                        – samme tidsrom som for lærere. Ledig tid    

                                                                                                før ferien brukes til etterarbeid/planlegging.                                                                                            

-  Øvrig personale i skolen, spesielle tils.forhold            -  5 uker i perioden                      20.06 – 20.08  

- Administrasjonspersonell (sekretær)                        -  minimum 3 uker i perioden  01.06 – 30.09 

- Skoleledere  - (Rektor)                                                  - minimum 3 uker i perioden  01.06 – 30.09 

- Skoleledere  - (undervisningsinspektør/er)               - samme tidsrom som for lærere.  

 

- For barnehager gjelder følgende bestemmelse etter vedtektene :  Siste 4 uker før 2. mandag i 

august. De ansatte avvikler fellesferie i denne periode. 

 

- For ansatte som har flere stillinger gjelder følgende: For ansatte som har 2 eller flere stillinger, 

skal det avvikles samtidig ferie i alle stillingene. Bestemmelsen gis for å sikre den ansatte ferie 

etter loven, og unntak bør ikke gis ved andre enn helt spesielle tilfeller etter 

Administrasjonssjefens bestemmelse.  

- For arbeidstakere fra 60 år og over, kan den 6.ferieuke tas ved behov. Min. 14 dagers varsel. 

 

PS 21/15 Aktivitetskontakter, endring av organiseringen. 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 14.04.2015  

Behandling: 

Forslag fra OO-utvalget: Det opprettes 50 % stilling som aktivitetskontakt i en prøveperiode på 

1 år. Ordningen prøves ut i Burfjord sentrum først, og evalueres etter 1 år (prøveperioden). 

Stillingen finansieres ved omgjøring av oppdragsavtaler for støttekontakter/aktivitetskontakter.  

Forslaget fra OO-utvalget ble enstemmig vedtatt satt opp mot innstillingen.  

Vedtak: 

Det opprettes 50 % stilling som aktivitetskontakt i en prøveperiode på 1 år. Ordningen prøves ut 

i Burfjord sentrum først, og evalueres etter 1 år (prøveperioden). Stillingen finansieres ved 

omgjøring av oppdragsavtaler for støttekontakter/aktivitetskontakter. 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Det opprettes 50 % stilling som fast aktivitetskontakt. Stillingen finansieres ved omgjøring av 

oppdragsavtaler for støttekontakter/aktivitetskontakter. 

PS 22/15 Barnehager - kurs og planleggingsdager 2015/2016 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 14.04.2015  

Behandling: 

Tilleggsforslag fra OO-utvalget: OO-utvalget henstiller til barnehagene om å samordne alle 

kurs- og planleggingsdager med skolene.  

Innstillingen med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.  



Vedtak: 

Oppvekst og omsorg godkjenner forslag til kurs og planleggingsdager for barnehagene i 

kommunen, for året 2015/2016. OO-utvalget henstiller til barnehagene om å samordne alle kurs- 

og planleggingsdager med skolene. 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Oppvekst og omsorg godkjenner forslag til kurs og planleggingsdager for barnehagene i 

kommunen, for året 2015/2016.  

 

 

PS 23/15 Deltakelse i samisk språkprosjekt 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 14.04.2015  

Behandling: 

Forslag fra Anne Gerd Jonassen: Oppvekst og omsorg ser positivt på at det etableres språksenter 

i Kvænangen. Vi er kjent med at Kvænangen Qven og sjøsamisk har planlagt et språksenter ifb 

med «Kventun». Vi ber om at Navouna Samiid Searvi tar kontakt med Kvænangen Qven og 

sjøsamisk forening om et felles språksenter. Viser til Storfjord språksenter som bruker både 

finsk/kvensk og samisk i sitt språkarbeid.  

Forslaget fra Anne Gerd Jonassen ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Oppvekst og omsorg ser positivt på at det etableres språksenter i Kvænangen. Vi er kjent med at 

Kvænangen Qven og sjøsamisk har planlagt et språksenter ifb med «Kventun». Vi ber om at 

Navouna Samiid Searvi tar kontakt med Kvænangen Qven og sjøsamisk forening om et felles 

språksenter. Viser til Storfjord språksenter som bruker både finsk/kvensk og samisk i sitt 

språkarbeid. 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommune ser positivt på deltakelse i samisk språkprosjekt med tanke på å etablere 

samisk språksenter i kommunen.  

Kvænangen kommune går inn som medeier i prosjektet sammen med Navvuona Samid Searvi.  

Som Kvænangen kommunes representant i styringsgruppa oppnevnes … og …  

Kvænangen kommune forplikter seg til å kjøpe samisklærertjenester til samiskundervisning i 

grunnskolen fra språksenteret så fremt de er godkjent for undervisning i språket.  

PS 24/15 Stell og vedlikehold av bautaer etter kommunens 150 års-jubileum 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 14.04.2015  

Behandling: 

Referatsakene tas til orientering. 

Vedtak: 

Referatsakene tas til orientering. 

 



Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 14.04.2015  

Behandling: 

Forslag fra Anne Gerd Jonassen: Det bevilges kr 1500 til beplantning ved minnesmerkene, 

fordelt på Seglvik, Ytre Storbukt og Kvænangsbotn. Kr 750 belastes kto 14780 102 100. 

Utvalget ber kommunen inngå samarbeid med lokale foreninger for oppsyn og vedlikehold.  

Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Det bevilges kr 1500 til beplantning ved minnesmerkene, fordelt på Seglvik, Ytre Storbukt og 

Kvænangsbotn. Kr 1500 belastes kto 14780 102 100. Utvalget ber kommunen inngå samarbeid 

med lokale foreninger for oppsyn og vedlikehold. 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Uten innstilling. 



PS 25/15 Referatsaker 

RS 6/15 HØRING - FORSLAG OM ENDRING  AV FORSKRIFT OM 

FORELDREBETALING I BARNEHAGER - FRIST 21.FEB. 2015 

RS 7/15 Svar på søknad om stipend våren 2015. 

RS 8/15 Svar på stipendsøknad våren 2015. 

RS 9/15 Svar på stipendsøknad våren 2015. 

RS 10/15 Svar på stipendsøknad våren 2015. 

RS 11/15 Svar på søknad om stipend våren 2015. 

RS 12/15 Svar på søknad om stipend våren 2015. 

RS 13/15 Svar på søknad om stipend våren 2015. 

RS 14/15 Svar på søknad om stipend våren 2015. 

RS 15/15 Søknad om barnehageplass. 

RS 16/15 Svar på søknad om stipend våren 2015. 

RS 17/15 Svar på søknad om stipend våren 2015. 

RS 18/15 Svar på søknad om stipend våren 2015. 

RS 19/15 Svar på stipendsøknad våren 2015. 

RS 20/15 Endring av oppholdstid 

RS 21/15 Oppsigelse av plass i SFO 

RS 22/15 Svar på søknad om stipend våren 2015. 

RS 23/15 Barnehage - Ny plass, endring og overflytting 

RS 24/15 Oppsigelse av barnehageplass. 

RS 25/15 Endring av oppholdstid 

RS 26/15 Utmelding av SFO 

RS 27/15 Søknad om plass i SFO 

RS 28/15 Svar på søknad om stipend våren 2015. 

RS 29/15 Svar på søknad om stipend våren 2015. 



RS 30/15 Svar på stipendsøknad våren 2015. 

RS 31/15 Svar på stipendsøknad våren 2015. 

RS 32/15 Svar på søknad om stipend våren 2015. 

RS 33/15 Svar på søknad om stipend våren 2015. 

RS 34/15 Svar på søknad om stipend våren 2015. 

RS 35/15 Svar på søknad om stipend våren 2015. 

RS 36/15 Svar på søknad om stipend våren 2015. 

 


