
 
Møteprotokoll 

 
Utvalg: Utvalg for oppvekst og omsorg 
Møtested: Kommunehuset 
Dato: 08.02.2017 
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 
   
   
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   
   
Merknader 
Orienteringer:  

- Prosjektleder nytt skolebygg orienterte om prosjektet. 
- Etatsleder oppvekst og kultur og etatsleder helse og omsorg orienterte om oppfølging av 

budsjett og om situasjonen generelt på sine respektive områder. 
 
Etter orienteringen fra etatsleder helse og omsorg, la utvalget fram følgende forslag som ble 
enstemmig vedtatt: 
Oppvekst- og omsorgsutvalget uttrykker bekymring for personalsituasjonen i Hjemmetjenesten 
og på Gargo sykestue og sykehjem når det gjelder manglende bemanning og bruk av overtid og 
eksterne vikarer.  
Det kalles inn til ekstraordinært møte i OO-utvalget 16.02.17. 
Valter Olsen ble permittert fra kl. 11.45 etter at sakene var behandlet, men før forslag om 
ekstraordinært møte den 16.02. ble behandlet. 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Unni Edvardsen Etatsleder helse og omsorg 
  

 
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  Jenny Fyhn Olsen 
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PS 1/17 Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Kvænangen 
kommune 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 08.02.2017  
 

Behandling: 
Endringsforslag fra oppvekst- og omsorgsutvalget: Siste setning i forskriftens § 11 fjernes. 
 
Administrasjonssjefens innstilling med endringsforslaget fra utvalg for oppvekst og omsorg ble 
enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

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.  

 
 
 

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.  

 
 

PS 2/17 Valg av representanter til styringsgruppen for Distriktsmedisinsk 
senter Nord-Troms 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 08.02.2017  
 

Behandling: 
Saken var lagt fram uten innstilling fra administrasjonssjefen. 
 
Forslag fra utvalg for oppvekst og omsorg:   
Følgende velges som representant og vararepresentant til styringsgruppen i Distriktsmedisinsk 
senter (DMS) Nord-Troms. 
Fast representant: Kjell Nysveen   
Vara representant: Gøril Severinsen 
 
Forslaget fra utvalg for oppvekst og omsorg ble enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak: 
Følgende velges som representant og vararepresentant til styringsgruppen i Distriktsmedisinsk 
senter (DMS) Nord-Troms. 
Fast representant: Kjell Nysveen   
Vara representant: Gøril Severinsen 
 
 
 

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: ……………………………. 

PS 3/17 Revisjon av delegasjonsreglementet, Utvalg for oppvekst og omsorgs 
ansvarsområde 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 08.02.2017  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
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. 
 
 
 

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. 

PS 4/17 Boligpakke som rekrutteringstiltak 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 08.02.2017  
 



Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
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.   

 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
5) 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. 

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

7) 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.  

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

PS 5/17 Beredskap ved linjebrudd 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 08.02.2017  
 

Behandling: 
Saken var lagt fram som en orienteringssak fra administrasjonssjefen. 

Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
 

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. 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Saken legges fram til orientering. 

PS 6/17 Referatsaker 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 08.02.2017  
 

Behandling: 
Referatsakene tas til orientering. 

Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 



RS 1/17 Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage 

RS 2/17 Søknad om stipend 

RS 3/17 SVAR PÅ SØKNAD OM STIPEND FRA KVÆNANGEN 
KOMMUNE 

RS 4/17 Befaringsrapport - november 2016 


