
 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Utvalg for oppvekst og omsorg 
Møtested: Kommunehuset 

Dato: 12.04.2016 

Tidspunkt: 09:00-12:00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Jenny Fyhn Olsen Nestleder H 

Valter Olsen Medlem KY 

Rickard Printz Medlem AP 

Gøril Severinsen Medlem KY 

Ivar-Henning Boberg Leder AP 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

   

   

 

 

   

   

   

 

Merknader 

Utvalg for Oppvekst og omsorg ønsker at etatslederne er sekretærer i de sakene som angår egen 

etat. 

Orienteringer: 

 Nytilsatt etatsleder for helse og omsorg, Unni Edvardsen, orienterte om egen rolle som 

etatsleder og om helse- og omsorgsetaten. 

 Leder i TU, Marianne Sollund; orienterte om Furutoppen og TU-tjenestene. 

 Fra etatsleder for oppvekst og kultur, Kristin Anita Hansen: Nytt skolebygg, ansettelse 

av rektor ved KVBU, ressurslærer til skolene og barnehagene 2016/2017, Visma 

bhg/skole/flyktning. 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Kristin A Hansen 

Unni Edvardsen 

Marianne Sollund 

Etatsleder for oppvekst og kultur 

Etatsleder helse og omsorg 

Leder TU 

  

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._ 

_____________________ ______________________ _______________________ 

Rickard Printz       Gøril Severinsen 
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PS 2/16 Opprettelse av stilling som flyktningkonsulent 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 12.04.2016  

 

Behandling: 

Endrings-/tilleggsforslag fra utvalg for oppvekst og kultur:Utvalg for oppvekst og omsorg 

anbefaler kommunestyret å opprette 100% stilling som flyktningkonsulent fra 01.06.16. 

Stillingen legges til etat for oppvekst og kultur. Stillingen vurderes etter 3 år. 

 

Opprettelse av stillinger skjer i formannskap/kommunestyre. Saken sendes derfor videre. 

 

Endrings-/tilleggsforslaget fra utvalg for oppvekst og kultur ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Utvalg for oppvekst og omsorg anbefaler kommunestyret å opprette 100% stilling som 

flyktningkonsulent fra 01.06.16. Stillingen legges til etat for oppvekst og kultur. Stillingen 

vurderes etter 3 år. 

 

 

 

PS 3/16 Utredning skole- og barnehagestruktur 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 12.04.2016  

 



Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Rapporten tas til etterretning og vil bli brukt i det videre arbeidet med skolestruktur i 

kommunen. 

 

 

PS 4/16 Reforhandling av samarbeidsavtale - Pedagogisk - psykologisk 

tjeneste for Nord-Troms 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 12.04.2016  

 

Behandling: 

Endringsforslag fra utvalg for oppvekst og omsorg: Saken utsettes. Administrasjonen får i 

oppdrag å utrede samarbeid med andre kommuner om et eventuelt samarbeid om PP-tjenesten. 

Saken forutsettes ferdigbehandlet til junimøtet. 

 

Endringsforslaget fra utvalg for oppvekst og omsorg ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Saken utsettes. Administrasjonen får i oppdrag å utrede samarbeid med andre kommuner om et 

eventuelt samarbeid om PP-tjenesten. Saken forutsettes ferdigbehandlet til junimøtet. 

 

 

PS 5/16 Anskaffelse av ny tjenestebil i Hjemmesykepleien 

Administrasjonssjefens innstilling 

Det anskaffes ny tjenestebil til Hjemmesykepleien. Årskostnad på kr 36 200 for 2016 dekkes 

innen driftsbudsjett for Hjemmesykepleien. Kostnader for 2017 og videre legges inn i budsjett 

for Hjemmesykepleien.  

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 12.04.2016  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Det anskaffes ny tjenestebil til Hjemmesykepleien. Årskostnad på kr. 36.200 for 206 dekkes 

innen driftsbudsjett for Hjemmesykepleien. Kostnader for 2017 og videre legges inn i budsjett 

for Hjemmesykepleien. 

 

 



PS 6/16 Pris på matombringing i hjemmebasert omsorg 

Administrasjonssjefens innstilling 

Pris for halve middagsporsjoner ved matombringing i hjemmebasert omsorg settes til kr 65. 

 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 12.04.2016  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Pris for halve middagsporsjoner ved matombringing i hjemmebasert omsorg settes til kr 65. 

 

 

 

PS 7/16 Referatsaker 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 12.04.2016  

 

Behandling: 

Referatsakene tas til orientering. 

Vedtak: 

Referatsakene tas til orientering. 

 

 

 

RS 2/16 Søknad om plass i SFO 

RS 3/16 Endring av oppholdstid 

RS 4/16 Søknad om plass i barnehagen 

RS 5/16 Søknad om plass i barnehage. 

RS 6/16 Befaringsrapporter januar 2016 

 


