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 Kvænangen kommunestyre  

 

Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Kvænangen kommune 

Henvisning til lovverk: 
 Helse og omsorgstjenesteloven § 3-2 a første ledd 
 Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 e første ledd 
 Prop. 99 L (2015-2016) 

 
 

Vedlegg 
1 FORSKRIFT 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Oppvekst- og omsorgsutvalget vedtar å sende forslaget til lokal forskrift, «Forskrift for tildeling 
av langtidsopphold i sykehjem i Kvænangen kommune», ut på høring med 6 ukers høringsfrist.  

 
 
 
 

Saksopplysninger 
For å tydeliggjøre retten til sykehjemsplass eller opphold i tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt 
for heldøgns tjenester, vedtok Stortinget 13.06.2016, at rettigheten presiseres i pasient- og 
brukerrettighetsloven § 2-1 e første ledd. Det framgår nå klart av loven at pasient eller bruker 
har rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig 
vurdering er det eneste kommunale tilbudet som kan sikre pasienten eller brukeren nødvendige 
og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.  
 
Kommunens korresponderende plikt til å tilby slike tjenester er presisert i helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-2 a første ledd. Lovendringene om rett til opphold i sykehjem eller 
tilsvarende bolig er en presisering av gjeldende rett, jf. brev fra Helse- og omsorgsdepartementet 
av 24.06.2016.   



 
Regjeringen har i Prop. 99 L (2015-2016) gjort det klart at de vil innføre nasjonale kriterier for 
tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig, begrunnet i at det vil bidra til 
bedre forutsigbarhet og mer åpenhet rundt tildelingsprosessen.  
 
Inntil nasjonale kriterier er på plass, er det innført krav om at den enkelte kommune på bakgrunn 
av kommunens helhetlige tilbud må gi forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i 
sykehjem eller tilsvarende bolig i kommunen (jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a annet 
ledd). Pasient eller bruker som med forsvarlig hjelp kan vente på langtidsplass, men som 
oppfyller de kommunale kriteriene, skal ha rett til vedtak om dette.  
 
Videre skal kommunene føre ventelister over pasienter og brukere som venter på en 
langtidsplass i kommunen. Kommunal forskrift skal også fastsette hvordan kommunen skal 
følge opp personer som står på venteliste.   
 
I tittelen på lokal forskrift nevnes kun sykehjem og ikke «tilsvarende boliger særskilt tilrettelagt 
for heldøgns tjenester,» da Kvænangen kommune pr. dd. ikke har noen slike boliger. 
 
Ved fastsettelse av lokal forskrift, må kommunen følge forvaltningslovens bestemmelser i kap. 
VII jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 2-2.  
 
De kommunale forskriftene må være vedtatt slik at de senest kan tre i kraft 01.07.2017.  
 

Vurdering 
Forskriften vil bidra til å kvalitetssikre saksbehandlingen av søknader om opphold i sykehjem. 
Samtidig vil den bidra til å klargjøre for pasienter og brukere og deres pårørende hvilke kriterier 
som legges til grunn for tildeling av langtidsopphold på sykehjem. Den vil også bidra til åpenhet 
og forutsigbarhet rundt saksbehandlingen ved at den angir hvilke forhold som inngår i 
saksutredningen. Bestemmelsene i forskriften om vedtak og venteliste kan bidra til å gi trygghet 
for at brukeres og pasienters behov er sett og at et kommunalt tilbud om sykehjemsplass er der 
når behovet oppstår.  
 
 



Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Kvænangen kommune

Hjemmel: Fastsatt av Kvænangen kommunestyre [dato, måned, år] med hjemme/ i lov 24.

juni 2011nr. 30  am kommunale  helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-2  a  annet ledd, jf. Iov 2.

juli 1999  nr.  63  om pasient- og brukerrettigheter § 2-1 e.

§ 1. Formål

Formâlet med forskriften er å tydeliggjøre retten til sykehjemsplass, og bidra til å gi

pasienter, brukere og pårørende større trygghet for at behovet for langtidsopphold i

sykehjem er sett og vil bli ivaretatt av kommunen.

Forskriften skal fastsette hvilke kriterier Kvænangen kommune legger til grunn for

tildeling av langtidsopphold  i  sykehjem, og klargjøre hvordan kommunen skal følge opp

personer som står på venteliste til langtidsopphold i sykehjem.

§ 2. Lovgrunnlag for tildeling av langtidsopphold

Hjemmel for tildeling av langtidsopphold og helse- og omsorgstjenester  i  sykehjem er Iov

2. juli 1999 nr. 63 om pasient— og brukerrettigheter § 2-1 a annet ledd og § 2-1 e første Iedd,

jf. Iov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-1 første Iedd, § 3-2

første Iedd nr. 6 bokstav  c  og § 3-2 a første ledd.

§  3. Definisjoner

a. Med langtidsopphold sykehjem menes opphold på ubestemt tid (uten sluttdato) der

pasientens eller brukerens helsetilstand og behov for helse- og omsorgstjenester gjør at det

ikke er sannsynlig at vedkommende vil flytte hjem eller få tilbud om lavere grad av helse- og

omsorgstjenester.

b. Med venteliste langtidsopphold sykehjem menes kommunens oversikt over de pasienter

og brukere som etter søknad har fått vedtak om at de er kvalifisert til langtidsopphold i

sykehjem, men som med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold.

Ventelisten er ikke et køsystem, og plass på ventelisten gir ikke fortrinnsrett til ledig plass på

sykehjem.

§  4. Virkeområde

Forskriften gjelder for pasienter og brukere som oppholder seg i Kvænangen kommune,

jf. lov 24. juni 2011 nr. 30§ 3-1 første ledd. Ved midlertidige opphold må omfanget av

kommunens plikt ses i sammenheng med oppholdets varighet.

Langtidsopphold  i  sykehjem gis ved Gargo sykestue og sykehjem i Burfjord.

§  5. Ansvar og myndighet

Enkeltvedtak i henhold til denne forskriften fattes av Kvænangen kommune ved

Vurderingsteamet, Helse og omsorg.



§  6. Generelt om tildeling av langtidsopphold sykehjem

Langtidsopphold i sykehjem skal fortrinnsvis være  et  tilbud til personer over 67 år.

Følgende forhold må være utredet om pasient eller bruker før en søknad om

langtidsopphold kan vurderes:

- Pleie- og omsorgsbehovet

- Søkers eget ønske om langtidsopphold

- Svikt i egenomsorg på grunn av demens

- Andre relevante tiltak, herunder blant annet

o Tilrettelegging i hjemmet, f.eks hjelpemidler

o Trygghetsskapende tiltak, trygghetsalarm og velferdsteknologi

o Økt omfang hjemmetjenester

o Omsorgsbolig

o Tidsbegrenset opphold i institusjon, korttids- eller avlastningsopphold

- Sosialt nettverk

- Oppdatert pasient- og brukerinformasjon fra kommunens helse- og omsorgstjeneste

- Oppdaterte helseopplysninger fra fastlege og spesialisthelsetjeneste

§  7. Kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem

Pasient eller bruker har rett til langtidsopphold i sykehjem dersom dette etter en helse-

og omsorgsfaglig vurdering er det eneste kommunale tilbudet som kan sikre pasienten eller

brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.

Tildeling av langtidsopphold i sykehjem, beror på en helhetsvurdering av i hvilken grad

pasient eller bruker oppfyller følgende kriterier:

a. Pasient eller bruker må være varig ute av stand til å ta vare på seg selv og ikke lenger

mestre dagliglivets gjøremål på grunn av mentalt eller fysisk funksjonstap.

b. Pasient eller bruker må ha et omfattende behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester,

og ikke få dekket sitt daglige behov for helsetjenester, pleie og omsorg på et forsvarlig nivå i

eget hjem.

Under kriteriet omfattende behov, inngår en helhetsvurdering av pasientens eller

brukerens funksjonsnivå herunder kognitiv funksjon, evne til egenomsorg, behov for

medisinsk faglig oppfølging, nettverk og dets omsorgsevne, samt boforhold og geografiske

forhold.

§  8. Rett til vedtak

Pasient eller bruker som søker om langtidsopphold i sykehjem, har rett til enkeltvedtak.

Kommunen kan fatte vedtak om avslag på søknad om langtidsopphold når det er forsvarlig

at pasient eller bruker med omfattende behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester bor

hjemme i påvente av langtidsopphold i sykehjem.

Vedtaket skal opplyse om vedkommende oppfyller kriteriene for tildeling av

langtidsopphold i sykehjem og kommer på kommunens venteliste for langtidsopphold, jf.  §

7.



§  9.  Venteliste

Pasienter og brukere som har fått vedtak om at de er kvalifisert for langtidsopphold, men

som med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av plass på sykehjem skal føres på

kommunens venteliste for langtidsopphold.

Ved ledig plass og ny tildeling av langtidsopphold, skal kommunen vurdere det

individuelle behovet til nye søkere og alle som står på kommunens venteliste for

langtidsopphold.

Kommunens venteliste for langtidsopphold gir ingen fortrinnsrett til plass på sykehjem, og

senere plasserte pasienter og brukere vil kunne få plass først dersom deres behov vurderes

som større.

§  10. Tiltak i påvente av langtidsopphold i sykehjem

Personer med vedtak og som venter på langtidsopphold i sykehjem skal få et annet tilbud

om nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Pårørende som gir omfattende

hjelp og omsorg til bruker eller pasient som står på venteliste for langtidsopphold, skal få

tilbud om avlastningstiltak.

Kommunens vurderingsteam har ansvar for å holde oversikt over brukere og pasienter

som står på kommunens venteliste for langtidsopphold, og å vurdere situasjonen jevnlig.

§ 11. Egenandel

Kommunen kan kreve egenandel for opphold iinstitusjon når kommunen helt eller delvis

dekker utgiftene til opphold i slik institusjon, eller har stillet garanti for oppholdet, jf.

forskrift av 16.12.2011 nr. 1349 om egenandel for helse- og omsorgstjenester.

For langtidsopphold kan krav om egenandel først gjøres gjeldende etter en måned regnet fra

innflyttingsdato.

§  12.  Klageadgang

Pasienter og brukere har rett til å klage over vedtak om avslag på langtidsopphold i

sykehjem og plass på venteliste for langtidsopphold, jf. pasient- og brukerrettighetsloven §

2-7 andre ledd og § 7-2.

Vedtak kan påklages til Fylkesmannen, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2. En

klage skal være skriftlig, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-3. En eventuell klage

fremsettes for Vurderingsteamet, Helse og omsorg, Kvænangen kommune, som tar saken til

vurdering i første instans. Dersom det ikke gis medhold skal Vurderingsteamet sende klagen

til Fylkesmannen for endelig vurdering og avgjørelse.

Klagefristen er 4 uker, og skal fremgå av vedtaket jf. pasient- og brukerrettighetsloven §

7-5. For nærmere opplysninger, eller ved behov for hjelp til å fremsette en eventuell klage,

ta kontakt med Vurderingsteamet.

§  13.  Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft 1. juli  2017.
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
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Valg av representanter til styringsgruppen for Distriktsmedisinsk senter 
Nord-Troms 

Henvisning til lovverk: 

Administrasjonssjefens innstilling 
Saken legges fram uten innstilling. 

Følgende velges som representant og vararepresentant til styringsgruppen i Distriktsmedisinsk 
senter (DMS) Nord-Troms. 
Fast representant: ……………………………..   
Vara representant: ……………………………. 
 
 

Saksopplysninger 
DMS Nord-Troms startet opp i 2004 som et prosjekt. Tidligere styringsgruppe hadde med 
representanter fra samarbeidskommunene (utpekt av regionrådet), kommuneoverlege i Kvænangen, 
samhandlingsenheten ved UNN HF, leder av DMS Nord-Troms, ass.rådmann i Nordreisa og 
fylkesmannen. Da DMS Nord-Troms gikk over fra å være et prosjekt til ordinær drift i 2012 
oppnevnte daværende ordfører, gjennom formannskap, en ad-Hoc gruppe som jobbet videre med 
saker i DMS. Denne gruppen hadde siste møte i desember 2014 og er etter dette oppløst.  

Det skal nå etableres en ny styringsgruppe. Denne vil bestå av DMS-leder, representanter fra de fire 
medlemskommunene (Nordreisa, Kåfjord, Kvænangen og Skjervøy) og fra UNN HF.  

Det framgår av saksframstilling i Nordreisa (7/16) at styringsgruppa bør bestå av både fagpersoner 
og politiske representanter/vararepresentanter. Nordreisa og Skjervøy har tidligere i år valgt inn 
politikere som fast/vara representanter. Kåfjord har ennå ikke valgt sine representanter.  
 
Mål for DMS Nord-Troms er å gi et faglig fullverdig tilbud av spesialisthelsetjenester rettet mot 
innbyggernes behov, samt være en arena for samhandling mellom kommuner, helseforetak, og 
utdanningsinstitusjoner i regionen.  
 



Vurdering 
Det bør velges representanter som kan være med å utvikle DMS Nord-Troms, og som kan forankre 
saker både faglig og administrativt i kommunen. 



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2016/146 -4 

Arkiv: 044 

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter 

 Dato:                 16.01.2017 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
3/17 Utvalg for oppvekst og omsorg 08.02.2017 

Revisjon av delegasjonsreglementet, Utvalg for oppvekst og omsorgs 
ansvarsområde 

Administrasjonssjefens innstilling 
Punkt 1.3, Leder i Utvalg for oppvekst og omsorg gis kompetanse til hastevedtak på lik linje 
med ordfører gjennom hele året. 
Punkt 3 Alkoholloven. Punktet om å godkjenne og anta kontrollorgan bør delegeres ned til 
administrasjonssjef. 
Punkt 15 Husleieloven. Husleienemnd endres til Bolignemnd. 

 

Saksopplysninger 
Delegasjonsreglementet bør endres ved starten av hver kommunestyreperiode. Vi legger opp 
denne saken slik at formannskapet og utvalgene hver sin respektive del før alt går som èn 
samlet sak til kommunestyret for endelig avgjørelse.  
Det er ikke mange endringer vi foreslår ved denne revisjonen. Stort sett fungerer delegasjons-
reglementet greit. Som prinsipp legger vi til grunn at politisk nivå skal ta stilling til prinsipielle 
og overordnede saker der politisk skjønn er viktig, mens kurante saker og saker der 
fagkompetanse er avgjørende skal tas administrativt.  
Ut fra dette foreslår vi følgende endringer for delegasjon innen Utvalg for oppvekst og omsorg 
sitt område:  
 Punkt 1.3, Leder i Utvalg for oppvekst og omsorg gis kompetanse til hastevedtak på lik 

linje med ordfører gjennom hele året. F.eks når det gjelder viktige motorferdselsaker. 
(Kommunestyret kan gi ordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker 
som ikke er av prinsipiell betydning, jfr kommuneloven § 9 nr. 5. Dette gjelder alle faste utvalg, 
Formannskapet, Teknisk utvalg og Utvalgt for oppvekst og omsorg. Ordføreren har 
hastekompetanse i saker som ikke er av prinsipiell art etter kommunelovens § 13 i 
politikernes sommerferie i perioden 1/7 – 15/8.  Fullmakten går videre til varaordfører i 
ordførers fravær. Når ordfører har benyttet sommerfullmakten, orienteres formannskapets 
medlemmer så snart det er praktisk mulig. Avgjørelser som fattes etter denne bestemmelsen 
rapporteres til det aktuelle organet.) 

 Punkt 3 Alkoholloven. Punktet om å godkjenne og anta kontrollorgan bør delegeres ned til 
administrasjonssjef (ligger til utvalg for oppvekst og omsorg i dag). Antakelse av 
kontrollorgan gjøres nå som felles anbudsrunder for hele Nord-Troms og det blir da 
unaturlig å ha politisk behandling av saken. Kommunene må sammen komme fram til felles 
anbudskriterier, og dette er kurante momenter av faglig art.  



 Punkt 15 Husleieloven. Endring slik at delegasjonen går til Teknisk utvalg og videre ned til 
administrasjonssjef. Punktet om tverrfaglig administrativ nemnd bør fortsatt stå, men 
navnet bør endres til Bolignemnd (dagens navn som er Husleienemnd er misvisende). 

 Punkt 27 Opplæringsloven. Vi avventer eventuell endring av denne til vi har avklart ny 
forskrift om skoletilhørighet.   

 
 



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/648 -14 
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
4/17 Utvalg for oppvekst og omsorg 08.02.2017 
11/17 Teknisk utvalg 08.02.2017 
 Kvænangen kommunestyre  

Boligpakke som rekrutteringstiltak 

Administrasjonssjefens innstilling 
1) Det holdes av møblerte leiligheter til korttidsleie for vikarer o.l. innen Etat for helse og 

omsorg. Skoleveien 2, Melen 9 (leilighet 1 og 12) og Stormoveien 19 (forbeholdt 
turnuslege). Det kan evt settes av flere leiligheter ved behov. 

2) For leilighetene Skoleveien 2 betales det normalt husleie etter normal sats, men det kan 
alternativt avtales leie på døgnbasis. Døgnpris settes til kr 100.  

3) Som rekrutteringstiltak kan det gis redusert husleie med ½ husleie i 1 år for deretter å gå opp 
til full husleie. Gjelder kun stillinger det er svært vanskelig å rekruttere til. Det må ha vært 
gjentatte utlysninger uten å få kvalifiserte søkere samt at det har vært vakanser i stillingen(e) 
over flere år.  

4) Som rekrutteringstiltak settes det særskilte priser for turnuslege og legestudenter som er 
markert lavere enn markedspris.   

 
Saksopplysninger 
Vi har som kjent store problemer med å rekruttere ansatte til stillinger innen helse og omsorg, 
særlig sykepleiere og leger. Det er mange faktorer som har betydning for rekruttering – lønn, 
bolig, arbeidsmiljø, få kontakt med aktuelle søkere, omdømmet vårt, mm. Vi må jobbe for å 
legge så godt til rette som vi kan på alle felt. En rimelig og god bolig har vært påpekt som viktig 
for ansatte som har kommet hit opp gjennom årene. I tillegg har også standarden betydning, og 
det bør gjøres et løft med standardheving i våre utleieboliger. Vi får mange tilbakemeldinger på 
at den ikke er bra nok.  
Det er viktig å få rekruttert nok sykepleiere. I dag er vi avhengig av vikarer fra byrå for å få 
hjulene til å gå rundt, og dette er svært dyr arbeidskraft. En sykepleier fra byrå koster kr 335 000 
mer i året enn en sykepleier ansatt i fast stilling med full ansiennitet på ordinære vilkår. Vi må 
også dekke husleien for vikarene fra byrå. Videre er det mer forutsigbart for driften å ha faste 
ansatte å forholde seg til. Også for pasienter og brukere er det av stor betydning at personalet er 
stabilt slik at de slipper å stadig måtte forholde seg til nye pleiere. 
Når det gjelder turnusleger og legestudenter er det viktig å legge godt til rette for dem slik at de 
trives og kan komme tilbake til oss på senere tidspunkt. Veldig mange av legevikarene vi har 
vært avhengig av opp gjennom årene er tidligere turnuskandidater som har kommet tilbake. I 
dag er det spesialpris til turnuslege på kr 5000 (ordinær husleie ville ha vært kr 7600). Det har 
alltid vært spesialpris på denne leiligheten selv om det ikke har vært formalisert gjennom 
vedtak. Vi har store rekrutteringsproblemer når det gjelder turnusleger og vi står her i en 



særstilling. Fra 1998 til og med 2014 hadde vi 19 halvår uten turnuslege, dvs 55 % av tiden i 
disse 17 årene. At vi da tilbyr en leilighet av passelig standard til full pris på kr 7600 pluss strøm 
og internett/tv (dvs et sted mellom kr 9 - 10 000 totalt) fremmer ikke rekrutteringen. I andre 
kommuner er det ulike løsninger med dette, i ca halvparten av andre kommuner vi kjenner til har 
de redusert husleie.  
Økonomisk sett vil dette på den ene siden gi kommunen litt mindre husleieinntekter, men 
dersom vi lykkes med rekrutteringen vil helse spare store lønnsutgifter slik at vi netto går i 
pluss. Stipulert redusert leie pr år vil være kr 107 000.  
 



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2014/5 -5 

Arkiv: 243 

Saksbehandler:  Lillian Kaasen Soleng 

 Dato:                 29.11.2016 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
28/16 Utvalg for oppvekst og omsorg 29.11.2016 
81/16 Kvænangen kommunestyre 19.12.2016 
5/17 Utvalg for oppvekst og omsorg 08.02.2017 
 Kvænangen kommunestyre  

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 19.12.2016  
Behandling: 
Tilleggsforslag fra Kommunestyret: Resultatet rapporteres til kommunestyret. 
Innstillingen med tilleggsforslaget 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. Resultatet rapporteres til kommunestyret.  
 

 

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. 
 
 
 



 

Beredskap ved linjebrudd 

Administrasjonssjefens innstilling 
Saken legges fram til orientering. 
 
Saksopplysninger 
Det er nå laget sløyfe med fiberkabel slik at ved et brudd skal vi bli koblet om og matet med 
signaler fra den andre siden. Ved kabelbruddet i Straumfjorden 26.11.16 ble denne omkoblingen 
gjort og på Bredbåndsfylket (BBFT) sine kontrollskjermer så det ut som om vi fortsatt hadde 
internettforbindelse. Det viste seg dog at det hadde oppstått en konfigurasjonsfeil i systemet som 
gjorde at så ikke var tilfelle. Denne feilen ble funnet og rettet opp slik at akkurat dette skal ikke 
skje en gang til. Dette er dog så store og kompliserte systemer at diverse feil alltid kan oppstå, 
og det kan fort komme en annen og uforutsett feil neste gang.  
Det som er viktig for å få størst mulig sikkerhet er at Nord-Troms IKT må 1) foretas en risiko og 
sårbarhetsanalyse, 2) jevnlig øve på hva som skjer ved fiberbrudd og andre uønskede hendelser 
og 3) både den kommunale kriseledelsen og Nord-Troms IKT må ha beredskapsplaner med 
kontaktinfo og tiltak ved slike hendelser.  
Nord-Troms IKT må regelmessig øve på slike forhold. Det kan gjøres ved at de simulerer brudd 
ved kontrollerte utkoblinger. Andre leverandører må være med på dette, bl.a Norsk Helsenett 
(NHN) som leverer signaler til helsesystemene på legekontor og sykehjem.  
Vi har oppdatert kriseplanen vår med kontaktinformasjon til Telenor og BBFT. Videre har vi 
sikret oss mot kommunikasjonsutfall ved at vi har analoge apparater som kan brukes i kriser og 
vi vurderer også å kunne bruke en nødnetterminal for kriseledelsen.  
Diverse roller i dette:  
 Telenor. Har linjenett over hele landet som vi kan bli koblet om på. Kan sette opp ekstra 

speil eller ekstra baser ved behov. Har overvåkningssentral på Fornebu der de følger 
trafikken over hele landet. 

 BBFT. Vår linjeleverandør. Det skal være automatisk omruting, men dette sviktet siste helga 
i november 2016.  

 Fylkesmannen skal ha rapporter om bortfall av slikt omfang som det var 26-27/11 2016.  
 NKOM (Nasjonal sikkerhetsmyndighet) skal få melding om bortfall av kommunikasjon og 

skal sørge for at prioriterte områder skal få samband (hos oss er Burfjord prioritert).  
Konsekvenser av kabelbruddet i helse- og omsorgsetaten 
 Hjemmetjenesten:  

o Konsekvensene av dette var at de som har trygghetsalarm som er knyttet til mobil, 
virket ikke. Hjemmetjenesten er backup for ergoterapeut i tilfeller denne ikke er 
tilstede, og det var vi som iverksatte tiltak. 

o Det oppsto usikkerhet om mobilnettet lå nede i hele kommunen, eller bare fra 
Burfjord og nordover. Brukere i Burfjord- sonen ble både lørdag og søndag varslet 
av hjemmetjenesten om at alarmene ikke virket. Brukere som følte seg utrygg pga av 
dette fikk ekstra oppfølgingsbesøk av hjemmetjenesten/Gargo.  

o Fasttelefonen på Gargo virket på lørdagen. HT safe fikk derfor beskjed om å ringe 
Gargo dersom alarm ble utløst. På søndagen virket ikke fasttelefonen på Gargo 
lengre. HT safe ble derfor varslet om å kontakte 113 ved alarm. 

o Brukerne sør for Baddereidet ble ikke varslet på lørdagen, da en antok at mobilnettet 
virket i dette området. Ringte også opp en bruker i dette området som kunne bekrefte 



at mobilen virket. På søndagen ble vi likevel usikker på om dette var tilfellet. Derfor 
tok vi kontakt med aktuelle brukere. 

 Kvænangen produkter: Kvænangen Produkter får automatisk mail fra Ht-safe dersom det 
oppstår feil på trygghetsalarm, da trygghetsalarmen automatisk sender test-signal flere 
ganger i løpet av en dag. Og på mailen kommer det da opp hva som evt er feil. Konsekvens 
av denne fiber-feilen resulterte i mange utrykninger for inspeksjon og test av alarmer. Måtte 
av ukjent årsak skifte ut noen trygghetsalarmer. Leverandør av alarmene hadde ikke noen 
forklaring på hvorfor noen alarmer ble defekt pga. fiber-feilen.  

 Gargo: For Gargo sin del så er det en ulempe at telefonen ikke fungerer, men da tyr vi til 
nødnettet i kontakt med lege og AMK.  

 TU: Ingen større registrerte konsekvenser. Eneste mangel på profil tilgang. Ansatte brukte 
nød prosedyre. (dokumentasjon på papir, innskrivning ved første anledning).  
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Kvænangen kommune  
Administrasjon oppvekst og kultur 

 

    
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    
Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 
E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    

TIL 
 
Ole Markus Ulvatne 
9163 Jøkelfjord 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Oppvekst og Omsorg - nr. 38/16 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/410-35 3338/2016 076 17.11.2016 

 

SVAR PÅ SØKNAD OM STIPEND FRA KVÆNANGEN KOMMUNE 

 
Saksopplysninger:  
Det vises til din søknad om stipend fra Kvænangen kommune for høsten 2016.  
Det er innkommet til sammen 34 søknader, og alle er rettidig innkommet. 1 søker har fått avslag. 
Kommunestyret har bevilget et årlig beløp stort kr. 50.000.-, fordelt på vår/høst, til stipend for 
ungdom under utdanning. Restbeløp til utdeling for høsten 2016, er kr. 24.025.-. Fordelt på 33 
søkere gir dette kr. 728.- til hver enkelt. 
 
Vurderinger: 
Søknaden din er funnet i orden og kan godkjennes i henhold til retningslinjene. 
 
Vedtak: 
Overnevnte søker tildeles et stipend på kr. 728.-.  
Utgiftsbeløpet belastes kommunal konto konto 14721  185   325.  
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Oppvekst og omsorg.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
Med hilsen 
 
Svein Winther Bogstrand 
Rådgiver 
Direkte innvalg: 77778830 
E-post: svein.bogstrand@kvanangen.kommune.no 

mailto:svein.bogstrand@kvanangen.kommune.no
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TIL OPPVEKST OG OMSORG. 
 
Alle 34 søkere er rettidig innkommet.  Likelydende brev som vedtak ovenfor er sendt ut til alle 
godkjente 33 søkere med deres navn. En søker har fått avslag. 
Søknadene er behandlet etter retningslinjer til stipend og tidligere vurderinger som er gjort av  
saksbehandlere ved Servicekontoret. 
 
Oversikt over søkere som er innvilget stipend for høst 2016 : 
 
Lars Ove Holst, 9161 Burfjord 
Benjamin N Henriksen, 9161 Burfjord 
Nikolai Vedal, 9161 Burfjord 
Trond I Hansen,  9161 Burfjord 
Håvard Ditlefsen, 9162 Sørstraumen 
Joakim Paulsen, 9162 Sørstraumen 
Ingrid Marie Haug, 9162 Sørstraumen 
Lasse Tobias Danielsen, 9161 Burfjord 
Amanda K Jørgensen, 9163 Jøkelfjord 
Rikke Olsen Gunnes, 9162 Sørstraumen 
Susanne Rasmussen, 9161 Burfjord 
Vinjar Solheim, 9161 Burfjord 
Signe Elise Solheim, 9161 Burfjord 
Aina H Olsen, 9162 Sørstraumen 
August Engebretsen, 9161 Burfjord 
Dan Martin Skovli, 9161 Burfjord 
Hermann Olsen, 9161 Burfjord 
Maja Elise Vedal, 9161 Burfjord 
Stine Larsen, 9161 Burfjord 
Leo Alexander Lindbom, 9162 Sørstraumen 
Asgeir Olsen, 9161 Burfjord 
Anja Solheim, 9162 Sørstraumen 
Synne Jørgensen, 9161 Burfjord 
Ola Jonassen, 9161 Burfjord 
Marion A Bjerkås, 9161 Burfjord 
Eskil Vedal, 9161 Burfjord 
Nina L Solheim, 9162 Sørstraumen 
Simon Mathiassen, 9161 Burfjord 
Ole Markus Ulvatne, 9163 Jøkelfjord 
Natalie Mari Isaksen, 9162 Sørstraumen 
Fredrik Blomstereng, 9161 Burfjord 
Andrea M Karlsen, 9162 Sørstraumen 
Tonje Marlen Josefsen, 9161 Burfjord 
 
Til sammen 34 søkere hvorav 33 er innvilget, og en har fått avslag. 
 
Emilie Sandbakken, 9161 Burfjord, har fått avslag med begrunnelse i at søker er lærling og får 
delvis lønn av Kvænangen kommune.  
 
Svein Winther Bogstrand 
Rådgiver



ÅLKONTROLLA.S j
RØYKEFORBUD

Postboks 587, 9256 Tromsø. Tlf. 95 14 48 52
Mail: alkon-as@trisurt.no

BEFARINGSRAPPORT
SKJENKEBEVILLING/

EIZJ

Skjenkested: /(iv/£7’/‘7/ii;!./r?.57/¢//"15 J Dom: ll ll /M W l

Adresse: Fra/til kl.:

Bevillingshaver/styrer: ‘7;“"/‘// $1/("/7 Konjojjører:

Skjenketid:

Åpningstid: Øl/Vln:

Brennevin:

Spisested U Dørvakt U Lite gjester

Nattklubb D Garderobevakt U Halvtullt

Diskotek U Inngangspenger D Fullt

Pub U Kø U Delvis overfylt

Bar D Underholdning D Ungdomssted

Bordservering U Betj. oversikt god U Voksensted

Diskservering D Betj. oversikt dårlig D Blanding

_:.N9°P-.0‘.°‘N.00

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Er alkoholsvake/trie drikker tilgjengelig

Er alkoholsvake/trie drikker oppført pà skjenkekart

Bie reklametorbudet overholdt

Overholdes kravet til aldersbestemmelser

Betjening under 18/20 år

Ble det skjenket til tor unge

Ble det observert åpenbart berusede personer i lokalet

Ble det skjenket til åpenbart berusede personer

Ble åpenbart berusede Fjernet tør videre servering ved somme bord

Skjenking utover bevillingens omfang

Nytes det medbragt alkohol i lokalet

Medbringes alkoholholdig drikke ut av lokale

Ble skjenketiden overholdt

Ble røykeloven overholdt

HMS mappe kontrollert

Tilleggsrapport utfylt:

STCJJ GT" 1/F t) 'Le A/‘T‘m>LL

I  Sign. R5ntrolln1;eL/ Sign. Bevillingshaver/Styrer
Kun mottatt for rapport

UUUUUUU

JA NEI

LUNDBLAD MEDIA AS  —  SVANEGODKJENT TRVKKEM  —  241761



BEFARINGSRAPPORT
Al_KQN'l'R0l_l_A_3 SKJENKEBEVILLINGI

R  Ø  Y K E F O R B U D
Postboks 587, 9256 Tromsø. Tlf. 95 14 48 52
Mail: alkon-as@trisurt.no I

Skjenkested: 44/V57 7% 45 Dob: I  'i l i

Adresse: Fra/til kl.:

Bevillingshaver/styrer: /%rr' 6 Konjojjører:

Skjenketid:

Åpningstid: Øl/Vln: M
Brennevin: ü

Spisested U Dørvakt D Lite gjester U

Nattklubb U Garderobevakt D Halvtullt U

Diskotek U Inngangspenger U Fullt U

Pub U Kø U Delvis overfylt D

Bar E] Underholdning D Ungdomssted D

Bordservering El Betj. oversikt god U Voksensted D

Diskservering D Betj. oversikt dårlig U Blanding E]

JA NEI

_:N9°P-.Ut.0‘N9°

11.

12.

13.

14.

15.

ló.

Er alkoholsvake/trie drikker tilgjengelig

Er alkoholsvake/trie drikker opptørt på skjenkekart

Ble reklametorbudet overholdt

Overholdes kravet til aldersbestemmelser

Betjening under i8/2O år

Ble det skjenket til tor unge

Ble det observert åpenbart berusede personer i lokalet

Ble det. skjenket til åpenbart berusede personer

Ble åpenbart berusede Fjernet tør videre servering ved samme bord

Skjenking utover bevillingens omfang

Nytes det medbragt alkohol i lokalet

Medbringes alkoholholdig drikke ut av lokale

Ble skjenketiden overholdt

Ble røykeloven overholdt

HMS mappe kontrollert

Tilleggsrapport uttylt:

Sjå “VV W3) kommt»

‘Sign. Kori?F'ollagj9“r,/ Sign. Bevillingshaver/Styrer
Kun mottatt for rapport

LUNDBLAD MEDIA AS  ~  SVANEGODKJENT TRVKKERt e 241762



A   BEFARINGSRAPPORT
SKJENKEBEVlI.LING/LKONTROLLA.S RØYKEFORBUD

Postboks 587, 9256 Tromsø. Tlf. 95 1448 52
Mail: alkon~as@trisurt.no

Skienkested: %43/"7 Dato: I  /1 `  I

Adresse: [Vf/a/'f/'i/'Yffáifléi//Á 7( Fra/til kl.:

Bevillingshaver/ styrer: ÆD/K/ "` 57/; L567"”757’7c‘ Komoumerz

Skienketid:

Åpningstid: Øl/Vin: ü
Brennevin: E

Spisested E' Dørvakt D Lite gjester U

Nattklubb D Garderobevakt D Halvtullt D

Diskotek U Inngangspenger D Fullt U

Pub U Kø U Delvis overfylt D

Bar D Underholdning U Ungdomssted D

Bordservering D Beti. oversikt god D Voksensted D

Diskservering D Beti. oversikt dårlig D Blanding U

JA NEI

1. Er alkoholsvake/trie drikker tilgjengelig

2. Er alkoholsvake/trie drikker oppført på skienkekart

3. Ble reklametorbudet overholdt

4. Overholdes kravet til aldersbestemmelser

5. Betjening under 18/20 år

ó. Bie det skienket til for unge

7. Ble det observert åpenbart berusede personer i lokalet

8. Ble det skienket til åpenbart berusede personer

9. Ble åpenbart berusede fiernet tør videre servering ved samme bord

10. Skienking utover bevillingens omfang

1 1. Nytes det medbragt alkohol i lokalet

12. Medbringes alkoholholdig drikke ut av lokale

13. Ble Skjenketiden overholdt

14. Ble røykeloven overholdt

15. HMS mappe kontrollert

16. Tilleggsrapport utfylt:

911” J! (yr VG D ’\:»o~M,e Lg

~“‘x

. ’v:~~
. Sign. _ ontroltøfer Sign. Bevillingshaver/Styrer

\ Kun mottatt for rapport

LUNDHLAD MEDIA AS  A  SVANEGODKJENTTRYKKERI  4  241762



BEFARINGSRAPPORT
Al_KQN'l'RQl_l_A_S ‘ SKJENKEBEVILLINGI

R  Ø  Y  K  E  F  O R B U D
Postboks 587, 9256 Tromsz. Tlf. 95 14 48 52
Mail: alkon-as@trisuri.no

Skiênkested: g' 4: Dub:

Adresse: ÆVV/fvz//èw/f/ Fra/til kl.: 1 I

Bevillingshaver/styrer: ' é‘:/263%/7}??? Konjojjører: Kl

Skjenketid:  Åpningstid: Øl/Vln:
Brennevin:

Spisested M Dørvakt D Lite gjester D

Nattklubb D Garderobevakt D Halvtullt U

Diskotek D lnngangspenger D Fullt D

Pub U Kø U Delvis overfylt CI

Bar D Underholdning E] Ungdomssted D

Bordservering D Betj. oversikt god E Voksensted D

Diskservering U Betj. oversikt dårlig U Blanding D

.lÅ NEl

1. Er alkoholsvake/trie drikker tilgjengelig

2. Er alkoholsvake/trie drikker oppført på skjenkekart ><’

3. Ble reklametorbudet overholdt

4. Overholdes kravet til aldersbestemmelser

5. Betjening under 18/20 år

6. Ble det skjenket til For unge

7. Ble det observert åpenbart berusede personer i lokalet

8. Ble det skjenket til åpenbart berusede personer X

9. Ble åpenbart berusede Fjernet Før videre servering ved samme bord i

10. Skjenking utover bevillingens omfang

1 1. Nytes det meclbragt alkohol i lokalet

12. Medbringes alkoholholdig drikke ut av lokale

13. Ble skjenketiden overholdt

14. Ble røykeloven overholdt X

15. HMS mappe kontrollert

241 762

16. Tilleggsrapport utfylt:

< SVANEGODKJENT TRVKKERI -

f' ii
i
i

___..._._

f; i

LUNDHLÅD MEDIA AS

li .
J5 Mao 1 l/ÅJ

I Sign. Kontrollører V‘ §gn.\‘3:-.\Uillingsh§\_L9I'/St§rer

' Kun mottatt for rapport

`\



ÅLKONTROLLA.S '
Postboks 587, 9256 Tromsø. Tlf. 95 14 48 52
Mail: olkon-as@frisurf.no

Åpningstid:

1.

2. Selges eller utleveres øl til personer under 18 år:

3. Har betjening under 18 år befatning med salg av øl:

4. Selges og utleveres øl eller annet med alkoholprosent over 4,75:

5. Påser butikkpersonalet at det ikke nytes alkohol i butikken:

6. Overholdes salgstidene:

7. Overholdes reklameforbudet:

8. Er ølet tildekket/skjermet utenfor salgstiden:

9. Er informasjonsmateriellet godt synlig:

10. HMS mappe kontrollert

Kommentarer:

Forretning:

Adresse:

Bevillingshaver/ styrer:

p  ge ffleóäflfl/g

Salgstid:

Máfl/"CÁ l/l/

BEFÅRINGSRAPPORT
SALGSBEVILLING

Dato:

Fra/til:

Kontrollør: f '

Kontrolllorm:

KONTROLLER/OBSERVASJONER VED  SALG  AV  ØL

Selges eller utleveres øl til åpenbart berusede personer:

  
 

i;

\\\ _ gn. konlrollør å

ja

UEUEUEUUUU

Skriftlig rapport mottatt

Sign. bevlllljfigshaver/Æsvarshavende

kun for mottatt rapport

EUUDUEEEHIE
A  A5  -  SVANEGODKJENT TRYKKERI < 241762LUNDBLAD MED



ÅLKONTROLLA.S '
Postboks 587, 9256 Tromsø. Tlf. 95 14  48  52
Mail: alkon-as@frisurF.no

- Q  2Forretning: 4565 Fr’

Adresse: '7’ ?J”"/
.9A,   Bevillingshdver/ styrer:

BEFARINGSRAPPORT
SALGSBEVILLING

Dato: `
r

Fra/til: /u a‘ (K _

T

   Kontrollør:

v .

Åpningstid: Salgstid: Kontrolllorm:

KONTROLLER/OBSERVASJONER VED SALG  AV  ØL

H å ja nei

1. Selges  e  er utleveres øl til penbart berusede personer: l:] æ

2. Selges eller utleveres øl til personer under 18 år: E  [E

3. Har betjening under 18 år befatning med salg av øl: U l:>:l

4. Selges og utleveres øl eller annet med alkoholprosent over 4,75: [j E

5. Påser butikkpersonalet at det ikke nytes alkohol i butikken: [E l:

6.  Overholdes salgstidene: E, E

7. Overholdes reklameforbudet: l:l

8. Er ølet tildekket/skjermet utenfor salgstiden: U I:

9. Er informasjonsmateriellet godt synlig: E I:

10. HMS mappe kontrollert I: IE

Kommentarer:

Skriftlig rapport mottatt

Æ/Stlafwgflw
Sign. bevllllngshaver/ansvarshavende

kun for mottatt rapport

   
í Sign. kowollør

LUNDHLÅD MEDIA AS  4  SVANEGODKJENT TRYKKERI  -  241762



BEFARINGSRAPPORT

ÅLKONTROLLA.S
Postboks 587, 9256 Tromsø. Tlf. 95 14 48 52
Moll: olkon-os@frisurf.no

e /5‘%:67 <  //'17:-34' j7/?x«7/7(/‘:/

£546/5 °///67¢  1  M7/zy

L/V fr?

Forretning:

Adresse: Fra/til:. 4

Kontrollør:

Bevillingshover/ styrer:
a

Åpningstid: Salgstld: Kontrolllorm:

KONTROLLER/OBSERVASJONER VED SALG AV ØL

1. Selges eller utleveres øl til åpenbart berusede personer:

2. Selges eller utleveres øl til personer under 18 år:

3. Har betjening under 18 år befatning med salg av øl:

4. Selges og utleveres øl eller annet med alkoholprosent over 4,75:

5. Påser butikkpersonalet at det ikke nytes alkohol  i  butikken:

6. Overholdes salgstidene:

7. Overholdes reklameforbudet:

8. Er ølet tildekket/skjermet utenfor salgstiden:

9. Er informasjonsmateriellet godt synlig:

10. HMS mappe kontrollert

Kommentarer:

_.

 Skriftlig rapport mottatt

C36‘/" i
Sign. bevillIngshaver/ansvarshavende

kun for mottatt rapport

-...

s Km‘

 l
Sign. kohlwar  \  T».

Dato: ’  /1 b

t'\ :7 l

     

UÆUEUÆUUUUE
Eflflflflflflfiiflfla

SALGSBEVILLING

LUNDELAD MEDIA AS 5- SVANEGODKJENT TRYKKERI — 241762
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