
 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Utvalg for oppvekst og omsorg 
Møtested: Kommunehuset 

Dato: 09.06.2015 

Tidspunkt: 09:00-12:00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Irene Halvorsen Kaasen Medlem H 

Valter Olsen Medlem UA 

Anne Gerd Jonassen Leder H 

Kurt Solheim Medlem H 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Børre Solheim Medlem KY 

   

   

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Kristin Anita Hansen Børre Solheim  

   

 

Merknader 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Tryggve Enoksen Konsulent 

  

 

 

 

 

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  Kristin Anita Hansen 

  



                                        Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 26/15 Søknad om lønnsmidler til ekstra ressurs i 

Burfjord barnehage 

X 2015/436 

PS 27/15 Søknad om ***** ***** ***** ***** ***** X 2015/121 

PS 28/15 Skifte av skolested X 2015/453 

PS 29/15 Fastsettelse av nærskole  2015/195 

PS 30/15 Tildeling av kulturmidler til lag og foreninger i 

Kvænangen etter søknad 

 2015/297 

PS 31/15 Støtte til kunstbok - søknad  2015/409 

PS 32/15 SØKNAD - støtte til bokprosjekt om kirkene i 

Troms 

 2015/211 

PS 33/15 Ny samarbeidsavtale PPT - 2015  2015/215 

PS 34/15 Organisering av skoledager 1. - 4. trinn  2015/332 

 

 

PS 26/15 Søknad om lønnsmidler til ekstra ressurs i Burfjord barnehage 

PS 27/15 Søknad om ***** ***** ***** ***** ***** 

PS 28/15 Skifte av skolested 

PS 29/15 Fastsettelse av nærskole 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 09.06.2015  

 

Behandling:  

Tilleggsforslag fra Kurt Solheim: Foreldre og barns ønske om skolevalg vektlegges i forhold til 

hvilken skole barna skal gå på. 

Administrasjonens innstilling med tilleggforslag vedtatt med 4 mot 1 stemme for kun 

innstillingen. 

 

Vedtak: 

Kvænangen kommune fastsetter Baddereidet som kretsgrense mellom Kvænangen barne- og 

ungdomsskole og Kjækan 1 – 7 skole.  

Foreldre og barns ønske om skolevalg vektlegges i forhold til hvilken skole barna skal gå på. 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommune fastsetter Baddereidet som kretsgrense mellom Kvænangen barne- og 

ungdomsskole og Kjækan 1 – 7 skole.  

 



PS 30/15 Tildeling av kulturmidler til lag og foreninger i Kvænangen etter 

søknad 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 09.06.2015  

 

Behandling: 

Det blei fremmet 2 endringsforslag fra utvalget. Forslag 1 til Samfunnshus: (fra 

tilskuddspost 14711.257.385): Alle 4 søkere blir tildelt samme sum kr. 10 500 (økning kr. 

18000). Resterende midler på budsjettposten kan lag/foreninger søke på. Aktiviteter, drift 

og anleggsmidler må skilles. 

Forslag 2: Kulturpris deles ut hvert 4. år etter vedtak. Det utdeles kr. 20 000 + diplom. Det 

avsettes kr. 5000 hvert budsjettår til dette formålet. Beløpet belastes på for kulturformål. 

Innstillingen med endringsforslagene blei enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

Følgende tildeling gis til de lag og foreninger som har søkt om tilskudd til aktivitet og drift 

for 2015. 
Idrett og friluftsliv: (fra tilskuddspost 14710.257.385) 

Søker: Midler til: Tildelt i fjor: Søkt om 

kr.: 

Forslag 

tildeling: 

Alteidet Ungdoms- 

og Idrettsforening 

Drift av eksisterende tiltak - 

Vedlikehold, brøyting, 

forsikring hytta på Jøkelfjord-

eidet, premier til 

Mikaltindmarsjen 

5.000,- 15.000,- 6.000,- 

Kvænangen Jeger- 

og Fiskerforening 

Drift av eksisterende tiltak -

Tilskudd til aktiviteter for barn 

og unge 

12.000,- 30.000,- 8.000,- 

Sykkelgruppa 

Burfjord IL 

Nytt tiltak – tilskuddet skal 

brukes til Gargofjellmarsjen og 

Vi Trives På Sykkel 

5.000,- 15.000,- 6.000,- 

 

Fotballgruppa 

Burfjord IL 

Drift av eksisterende tiltak – 

turneringer, seriespill, 

nyetablering av kjelleren på 

klubbhuset, c-kurs for trenere, 

innkjøp fotballer 

10.000,- 20.000,- 16.000,- 

Skigruppa Burfjord 

IL 

Drift av eksisterende tiltak – 

drift og aktivitet ukentlig i 

vinterhalvåret, lage og holde 

løyper åpne 

12.000,- 40.000,- 16.000,- 

Kvænangen 

Skytterlag 

Reparasjon/vedlikehold – 

vedlikehold miniatyrbane for 

skyteskole/rekruttering, 

grøfting og ny grus på vei til 

Koppi 

25.000,- 30.000,- 12.000,- 

Kvænangen 

Rideklubb 

Drift av eksisterende/ 

Reparasjon/ vedlikehold/ Nytt 

tiltak – drift, reparasjon 

rør/kraner stall, arrangere kurs, 

St.Hans-feiring, dagsrideleir, 

hjelmer, vester, utskifting av 

luker/dører 

15.000,- 30.000,- 8.000,- 

Samfunnshus: (fra tilskuddspost 14711.257.385) 

Søknad om 

kulturmidler  



Søker: Midler til: Tildelt i fjor: Søkt om: Forslag 

tildeling: 

Alteidet 

Samfunnshus 

Drift av eksisterende tiltak - 

Strøm, forsikring, brøyting, 

vedlikehold 

4.000,- 15.000,- 10.500,- 

Kvænangen 

Flerbrukshus 

Drift av eksisterende tiltak – 

generelt vedlikehold 

10.000,- 20.000,- 10.500,- 

Kvænangsbotn 

Grendehus 

Reparasjon/vedlikehold – 

ombygging til handicaptoalett, 

bytte rør, drenering og 

utbedring av septikanlegg 

Ikke søkt 30.000,- 10.500,- 

Badderen Bygdelag Nytt tiltak - Reparasjon, 

vedlikehold, utvide kjøkken, 

bygging av handicaptoalett 

Ikke søkt 200.000,- 10.500,- 

                

  
Lag og foreninger allment kulturarbeid: (fra tilskuddspost 14710.257.385) 

Søker: Midler til: Tildelt i fjor: Søkt om kr.: Forslag 

tildeling: 

Stajord Bygdelag Drift av eksisterende tiltak – 

vannproblemer må ordnes i 

Buktenes Handel 

Ikke søkt 10.000,- 2.000,- 

Husflidsforeninga 

Handlaget 

Drift av eksisterende tiltak – 

vanlig drift til faste utgifter 

2.000,- 4.000,- 2.000,- 

 
Eldre/Funksjonshemmede: (fra tilskuddspost 14714.257.385) 

Søker: Midler til: Tildelt i fjor: Søkt om: Forslag 

tildeling: 

Norsk 

Handikapforbund 

Kvænangen 

Drift av eksisterende tiltak – 

møter, turer/sydenturer, 

julebord, støtte til handicap-

politiske tiltak, drift og 

vedlikehold av 

handicapfiskeplassen på 

Alteidet 

2.000,- 20.000,- 3.000,- 

Kvænangen 

Pensjonistforening 

Drift av eksisterende tiltak – 

rekreasjon, turer med 

buss/billetter 

2.000,- 5.000,- 3.000,- 

 

 

 

1 



2 00001H.pdf 

3 Søknad om 

kulturmidler 

4 00031H.pdf 

5 00032H.pdf 

6 Søknad om 

kulturmidler 

7 00004H.pdf 

8 00005H.pdf 

9 Søknad fra 

Flerbrukshuset 

10 Søknad om 

kulturmidler 

11 00010H.pdf 

12 00011H.pdf 

13 Søknad om 

kulturmidler 

14 Søknad om 

kulturmidler 

15 Søknad om 

kulturmidler 

16 00010H.pdf 

17 00019H.pdf 

18 00015H.pdf 

19 00014H.pdf 

20 00013H.pdf 



21 00001H.pdf 

22 00002H.pdf 

23 00095H.pdf 

24 00097H.pdf 

25 00098H.pdf 

26 00099H.pdf 

27 00100H.pdf 

Administrasjonssjefens innstilling 

Følgende tildeling gis til de lag og foreninger som har søkt om tilskudd til aktivitet og drift for 

2015. 
Idrett og friluftsliv: (fra tilskuddspost 14710.257.385) 

Søker: Midler til: Tildelt i fjor: Søkt om 

kr.: 

Forslag 

tildeling: 

Alteidet Ungdoms- 

og Idrettsforening 

Drift av eksisterende tiltak - 

Vedlikehold, brøyting, 

forsikring hytta på Jøkelfjord-

eidet, premier til 

Mikaltindmarsjen 

5.000,- 15.000,- 6.000,- 

Kvænangen Jeger- 

og Fiskerforening 

Drift av eksisterende tiltak -

Tilskudd til aktiviteter for barn 

og unge 

12.000,- 30.000,- 8.000,- 

Sykkelgruppa 

Burfjord IL 

Nytt tiltak – tilskuddet skal 

brukes til Gargofjellmarsjen og 

Vi Trives På Sykkel 

5.000,- 15.000,- 6.000,- 

 

Fotballgruppa 

Burfjord IL 

Drift av eksisterende tiltak – 

turneringer, seriespill, 

nyetablering av kjelleren på 

klubbhuset, c-kurs for trenere, 

innkjøp fotballer 

10.000,- 20.000,- 16.000,- 

Skigruppa Burfjord 

IL 

Drift av eksisterende tiltak – 

drift og aktivitet ukentlig i 

vinterhalvåret, lage og holde 

løyper åpne 

12.000,- 40.000,- 16.000,- 

Kvænangen 

Skytterlag 

Reparasjon/vedlikehold – 

vedlikehold miniatyrbane for 

skyteskole/rekruttering, 

grøfting og ny grus på vei til 

Koppi 

25.000,- 30.000,- 12.000,- 

Kvænangen 

Rideklubb 

Drift av eksisterende/ 

Reparasjon/ vedlikehold/ Nytt 

tiltak – drift, reparasjon 

rør/kraner stall, arrangere kurs, 

St.Hans-feiring, dagsrideleir, 

hjelmer, vester, utskifting av 

luker/dører 

15.000,- 30.000,- 8.000,- 

Samfunnshus: (fra tilskuddspost 14711.257.385) 

Søker: Midler til: Tildelt i fjor: Søkt om: Forslag 

tildeling: 



Alteidet 

Samfunnshus 

Drift av eksisterende tiltak - 

Strøm, forsikring, brøyting, 

vedlikehold 

4.000,- 15.000,- 4.500,- 

Kvænangen 

Flerbrukshus 

Drift av eksisterende tiltak – 

generelt vedlikehold 

10.000,- 20.000,- 10.500,- 

Kvænangsbotn 

Grendehus 

Reparasjon/vedlikehold – 

ombygging til handicaptoalett, 

bytte rør, drenering og 

utbedring av septikanlegg 

Ikke søkt 30.000,- 4.500,- 

Badderen Bygdelag Nytt tiltak - Reparasjon, 

vedlikehold, utvide kjøkken, 

bygging av handicaptoalett 

Ikke søkt 200.000,- 4.500,- 

                  
Lag og foreninger allment kulturarbeid: (fra tilskuddspost 14710.257.385) 

Søker: Midler til: Tildelt i fjor: Søkt om kr.: Forslag 

tildeling: 

Stajord Bygdelag Drift av eksisterende tiltak – 

vannproblemer må ordnes i 

Buktenes Handel 

Ikke søkt 10.000,- 2.000,- 

Husflidsforeninga 

Handlaget 

Drift av eksisterende tiltak – 

vanlig drift til faste utgifter 

2.000,- 4.000,- 2.000,- 

 
Eldre/Funksjonshemmede: (fra tilskuddspost 14714.257.385) 

Søker: Midler til: Tildelt i fjor: Søkt om: Forslag 

tildeling: 

Norsk 

Handikapforbund 

Kvænangen 

Drift av eksisterende tiltak – 

møter, turer/sydenturer, 

julebord, støtte til handicap-

politiske tiltak, drift og 

vedlikehold av 

handicapfiskeplassen på 

Alteidet 

2.000,- 20.000,- 3.000,- 

Kvænangen 

Pensjonistforening 

Drift av eksisterende tiltak – 

rekreasjon, turer med 

buss/billetter 

2.000,- 5.000,- 3.000,- 

 

PS 31/15 Støtte til kunstbok - søknad 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 09.06.2015  

 

Behandling: 

Innstillingen blei enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Kvænangen kommune har pr. i dag ikke har støtteordninger som passer til dette prosjektet, så vi 

må avslå søknaden. Men vi vil ønske lykke til med den videre finansieringen og bokutgivelsen. 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommune har pr. i dag ikke har støtteordninger som passer til dette prosjektet, så vi 

må avslå søknaden. Men vi vil ønske lykke til med den videre finansieringen og bokutgivelsen. 



 

 

 

PS 32/15 SØKNAD - støtte til bokprosjekt om kirkene i Troms 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 09.06.2015  

 

Behandling: 

Innstillingen blei enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Kvænangen kommune avslår søknaden om støtte fra Ronny Trælvik og Lill-Karin Nyland om 

støtte til bokprosjekt om krikene i Troms på grunn av manglende midler i inneværende års 

budsjett til slike prosjekter. 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommune avslår søknaden om støtte fra Ronny Trælvik og Lill-Karin Nyland om 

støtte til bokprosjekt om krikene i Troms på grunn av manglende midler i inneværende års 

budsjett til slike prosjekter. 

 

 

PS 33/15 Ny samarbeidsavtale PPT - 2015 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 09.06.2015  

 

Behandling: 

Innstillingen blei enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Kvænangen Kommune slutter seg til utkast til samarbeidsavtale for PPT for Nord-Troms slik 

det er vedtatt i styresak 19/2015. 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen Kommune slutter seg til utkast til samarbeidsavtale for PPT for Nord-Troms slik 

det er vedtatt i styresak 19/2015. 



--- slutt på innstillin 

 

PS 34/15 Organisering av skoledager 1. - 4. trinn 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 09.06.2015  

 

Behandling: 

Utvalget kom med følgende endringsforslag til innstillingen: «Punkt 1 siste setning endres til: 

Innføringa av ordninga gjøres innafor vedtatt budsjett og evalueres ved skoleslutt 2016.» 

«I første setning punkt 2 strykes: … med 24 timer.» «Punkt 4 strykes.» 

Innstillingen med endringer vedtatt enstemmig. 

 

Vedtak: 

1. Kvænangen kommune innfører daglig skole for 1. – 4. trinn fra høsten 2015. Innføringa av 

ordninga gjøres innafor vedtatt budsjett og evalueres ved skoleslutt 2016. 

2. Oppvekst og omsorg vedtar likt timetall på alle klassetrinn fra 1. til 4. trinn. Utvalget 

delegerer til rektormøte å fastsette den endelige fordelinga mellom fag og timer på hvert 

klassetrinn. Vedtatt timefordeling rapporteres tilbake til utvalget. 

3. Vedtektene for SFO tas opp til behandling i neste møte i Oppvekst og omsorg. (6. oktober) 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

1. Kvænangen kommune innfører daglig skole for 1. – 4. trinn fra høsten 2015. Innføringa av 

ordninga gjøres innafor vedtatt budsjett og evalueres i februar 2016. 

2. Oppvekst og omsorg vedtar likt timetall på alle klassetrinn fra 1. til 4. trinn med 24 timer. 

Utvalget delegerer til rektormøte å fastsette den endelige fordelinga mellom fag og timer på 

hvert klassetrinn. Vedtatt timefordeling rapporteres tilbake til utvalget. 

3. Vedtektene for SFO tas opp til behandling i neste møte i Oppvekst og omsorg. (6. oktober) 

4. Satsene for SFO økes med 10 % fra 1. september 2015.05.29 

 

 


