
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Utvalg for oppvekst og omsorg 
Møtested: Kommunehuset 
Dato: 29.11.2016 
Tidspunkt: 09:00-13:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Jenny Fyhn Olsen Nestleder H 
Valter Olsen Medlem KY 
Gøril Severinsen Medlem KY 
Ivar-Henning Boberg Leder AP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Rickard Printz Medlem AP 
   
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Jan Roar Karlsen Rickard Printz H 
   

 
Merknader 
Orienteringer fra etatslederne. 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Kristin A 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. 
 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
Jan Roar Karlsen  Gøril Severinsen 
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PS 22/16 Søknad om økt administrasjonstid i SFO 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 29.11.2016  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Administrasjonstiden til SFO-leder økes fra 20 til 30 % for SFO ved Kvænangen barne- og 
ungdomsskole for skoleåret 2016/2017. Ny vurdering av administrasjonstiden gjøres i juni 2017.  
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Administrasjonstiden til SFO-leder økes fra 20 til 30 % for SFO ved Kvænangen barne- og 
ungdomsskole for skoleåret 2016/2017. Ny vurdering av administrasjonstiden gjøres i juni 2017.  
 
 

PS 23/16 Søknad om støtte til prosjektet "Evakuering 1944-46" 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 29.11.2016  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Jan Antonsen gis en støtte på kr 2000,- til utgiftsdekning for bidrag han har gitt til bokprosjektet 
«Krigsminner i Kvænangen». 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
 
Jan Antonsen gis en støtte på kr 2000,- til utgiftsdekning for bidrag han har gitt til bokprosjektet 
«Krigsminner i Kvænangen». 
 
 

PS 24/16 Søknad om støtte til boka "Turer i Nord-Troms" 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 29.11.2016  
 



Behandling: 
Forslag fra utvalg for oppvekst og omsorg: Kommunen avslår søknaden om tilskudd. 
Kvænangen kommune kjøper inn 10 bøker i samarbeid med biblioteksjefen (4000,- kroner). 
 
Forslaget fra utvalg for oppvekst og omsorg ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kommunen avslår søknaden om tilskudd. Kvænangen kommune kjøper inn 10 bøker i 
samarbeid med biblioteksjefen (4000,- kroner). 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
 

PS 25/16 Søknad om støtte til bokprosjektet "Krigsminner fra Kvænangen" 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 23.11.2016  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Bokprosjektet «Krigsminner fra Kvænangen» gis en støtte på kr 150.000,-. Kvænangen 
kommune blir da stående som eier av boka med Jan Isaksen som forfatter. Det inngås en avtale 
med forfatteren om en godtgjørelse for arbeidet. 
 
 
 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 29.11.2016  
 

Behandling: 
Saken utgår da den ble behandlet i formannskapet den 23.11.16, sak 63/16. 

Vedtak: 
Saken utgår da den ble behandlet i formannskapet den 23.11.16, sak 63/16. 
 
 
 



Administrasjonssjefens innstilling 
Bokprosjektet «Krigsminner fra Kvænangen» gis en støtte på kr 150.000,-. Kvænangen 
kommune blir da stående som eier av boka med Jan Isaksen som forfatter. Det inngås en avtale 
med forfatteren om en godtgjørelse for arbeidet. 
 
 

PS 26/16 Regional rekrutterings og kompetanseplan for helse og omsorg 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 29.11.2016  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kvænangen kommunestyre vedtar Regional rekrutterings- og kompetanseplan 2016–2020 | 

Helse- og omsorgsområdet i Nord-Troms.  
Nødvendige økonomiske virkemidler innarbeides i kommunens budsjett.  

2. Kvænangen kommunestyre godkjenner regional tiltaksplan for Helsefagarbeiderløftet i Nord-
Troms.  

 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
3. Kvænangen kommunestyre vedtar Regional rekrutterings- og kompetanseplan 2016–2020 | 

Helse- og omsorgsområdet i Nord-Troms.  
Nødvendige økonomiske virkemidler innarbeides i kommunens budsjett.  

1. Kvænangen kommunestyre godkjenner regional tiltaksplan for Helsefagarbeiderløftet i Nord-
Troms.  

 
Nødvendige økonomiske virkemidler innarbeides i kommunens budsjett. 
 

PS 27/16 Støtte til kurs, hjertestarter 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 29.11.2016  
 

Behandling: 
Forslag fra utvalg for oppvekst og omsorg: Spildra grendeutvalg gis et tilskudd på kr. 1.000,- til 
oppdatering av førstehjelpskurs og bruk av hjertestarter. 
 
Forslaget fra utvalg for oppvekst og omsorg ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Spildra grendeutvalg gis et tilskudd på kr. 1.000,- til oppdatering av førstehjelpskurs og bruk av 
hjertestarter. 



 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
 

PS 28/16 Beredskap ved linjebrudd 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 29.11.2016  
 

Behandling: 
Forslag fra utvalg for oppvekst og omsorg: Utvalg for oppvekst og omsorg ser med bekymring 
på beredskapen ved linjebrudd (telefoni, internett) som skjedde 26.11.16. Utvalget oppfordrer 
administrasjonen og kommunestyret å følge opp denne saken videre. 
 
Forslaget fra utvalg for oppvekst og omsorg ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Utvalg for oppvekst og omsorg ser med bekymring på beredskapen ved linjebrudd (telefoni, 
internett) som skjedde 26.11.16. Utvalget oppfordrer administrasjonen og kommunestyret å 
følge opp denne saken videre. 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Uten innstilling. 
 
 

PS 29/16 Referatsaker 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 29.11.2016  
 

Behandling: 
Forslag fra utvalg for oppvekst og omsorg: Alkoholkontroll må gjøres når butikkene er åpne. 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Forslaget fra utvalg for oppvekst og omsorg ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Alkoholkontroll må gjøres når butikkene er åpne. 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 



 

RS 38/16 VEDRØRENDE SØKNAD OM REDUSERT 
BARNEHAGEBETALING 

RS 39/16 Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage 

RS 40/16 Befaringsrapport oktober 2016 


