
 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Utvalg for oppvekst og omsorg 
Møtested: Kommunehuset 

Dato: 04.02.2016 

Tidspunkt: 09:00-14:00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Jenny Fyhn Olsen Nestleder H 

Valter Olsen Medlem UA 

Rickard Printz Medlem AP 

Gøril Severinsen Medlem KY 

Ivar-Henning Boberg Leder AP 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

   

   

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

   

   

 

Merknader 

Informasjon – enhetslederne informerte om egen virksomhet. Enhetene som var representert: 

NAV, Legekontoret, Gargo sykehjem, Hjemmetjenesten, Ergoterapi, Fysioterapi, Psykisk 

helse, TU, Helsestasjonen, Badderen barnehage, Burfjord barnehage, Kvænangen barne- og 

ungdomsskole, Kjækan skole, Barnevernstjenesten, Fritidsklubben, Kulturskolen, Biblioteket. 

 

Brev til utvalgsleder referert: Oppfordring om å lage et informasjonsskriv til pasient og 

pårørende om behandlingen som tilbys på Gargo sykehjem; hvem personalet er og hvem som 

har ansvaret for de ulike delene av behandlingen (ansvarlig lege/sykepleier). 

 

Viktig at helsesaker blir lagt fram for utvalget selv om det ikke er en leder på plass for helse- og 

omsorgsetaten. 

 

Det er viktig med gode rutiner for samhandling i etatene og mellom etatene. 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Kristin Anita Hansen Etatsleder oppvekst og kultur 

  

 



 

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. 

 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

Jenny Fyhn Olsen  Rickard Printz 

                                        Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 1/16 Regional kompetanseplan 2016-2019  

"Kompetanse for kvalitet" 

 2015/734 

PS 2/16 Støtte til SMISO  2015/735 

PS 3/16 Skolerute for 2016/2017  2015/757 

PS 4/16 Referatsaker   

RS 1/16 Plassering av legevaktsentral for Kvænangen  2015/698 

 

 

PS 1/16 Regional kompetanseplan 2016-2019  "Kompetanse for kvalitet" 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 04.02.2016  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Kvænangen kommune vedtar Regional kompetanseplan «Kompetanse for kvalitet» for 2016-

2019.  

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommune vedtar Regional kompetanseplan «Kompetanse for kvalitet» for 2016-

2019.  

 

 

 



PS 2/16 Støtte til SMISO 
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Behandling: 

Tilleggsforslag fra utvalg for oppvekst og omsorg: SMISO forplikter seg i perioden å følge opp 

og veilede ansatte i Kvænangen kommune i er systematisk arbeide for å forebygge seksuelle 

overgrep mot barn. 

 

Administrasjonssjefens innstilling med tilleggsforslaget fra utvalg for oppvekst og omsorg ble 

enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Kvænangen kommune inngår en 3-årig avtale med SMISO om et årlig driftstilskudd på 5000,- 

for 2016-2018.  

 

SMISO forplikter seg i perioden å følge opp og veilede ansatte i Kvænangen kommune i er 

systematisk arbeide for å forebygge seksuelle overgrep mot barn. 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommune inngår en 3-årig avtale med SMISO om et årlig driftstilskudd på 5000,- 

for 2016-2018.  

 

 

PS 3/16 Skolerute for 2016/2017 
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Behandling: 

Tilleggsforslag fra utvalg for oppvekst og omsorg: Planleggingsdagene legges til 18.-19. august, 

6. oktober, 22. november, 2. januar, 22. juni. 

 

Administrasjonssjefens innstilling med tilleggsforslaget fra utvalg for oppvekst og omsorg ble 

enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Kvænangen kommune følger Troms fylkeskommunes skolerute for 2016/2017. 

 

Planleggingsdagene legges til 18.-19. august, 6. oktober, 22. november, 2. januar, 22. juni. 

 

 

 



Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommune følger Troms fylkeskommunes skolerute for 2016/2017. 

 

 

PS 4/16 Referatsaker 
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Behandling: 

Informasjon fra Bjørn Ellefsæter: Saken har vært behandlet i formannskapet i desember 2015. 

Vedtaket om å inngå avtale med Tromsø kommune ble hastebehandlet etter et krisemøte med de 

ansatte ved legevaktsentralen på Gargo sykehjem etter nye kravstillinger. 

Vedtak: 

Referatsaken tas til orientering. 

 

 

 

RS 1/16 Plassering av legevaktsentral for Kvænangen 

 


