
Moteprotokoll

Utvalg: Utvalg for oppvekst og omsorg
Møtested: Møterom på Gargo
Dato: 06.04.2017
Tidspunkt: 09:30-14:15

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Jenny Fyhn Olsen Nestleder H
Valter Olsen Medlem SP/KP
Gøril Severinsen Medlem SP/KP
Ivar-Henning Boberg Leder AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Represçnterer
Riekard Printz Medlem AP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Ingen vara kunne møte.

Merknader

Orientering fra prosjektieder for Velferdsteknologi i Nord-Troms.
Orientering fra Etatsleder Helse og omsorg.
Orientering fra Etatsleder Oppvekst og kultur.

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 moteboka, er
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Jenny Fyhn Olsen Valter Olsen



Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS Samarbeidsavtale med Nord-Troms Studiesenter 20 16/40
om studiebibliotek

P5 Vedtekter og organisasjonspian for Kvænangen 2015/150
språksenter

P5 Skolestruktur Kvænangen kommune 2017-2018 2015/707

PS Utgiftsdekning i flyktningetjenesten 20 15/710

PS Bytte av skolested for elev Birthe Wassnes X 2015/453
f.25.10.2008

PS Bytte av skolested for elev Marianne Tøllefsen, f. X 20 15/453
16.06.2008

PS Bytte av skolested for elev Adrian Isaksen, f. X 20 15/453
28.03.2006

PS Bytte av skolested for elev Anna Lina Qiuxi X 20 15/453
Henriksen, f. 28.07.2005

PS Bytte av skolested for elev Aurora-Christine X 20 15/453
Tollefsen, f.26.01 .2006

P5 Referatsaker

RS SVAR PÅ SØKNAD OM STIPEND 2017/62

PS 10/17 Samarbeidsavtale med Nord-Troms Studiesenter om studiebibliotek

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 06.04.2017

Behandling:

Tilleggsforslag fra utvalg for oppvekst og omsorg: Utvalget ber administrasjonen å se på
lokalisering av dagens bibliotek opp mot samlokalisering med voksenopplæring, språksenter
og/eller andre aktuelle enheter.

Administrasjonssjefens innstilling med tilleggsforslaget fra Utvalg for oppvekst og omsorg ble
enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommune ser det som positivt at det inngås avtale med Nord-Troms studiesenter
om studiebibliotek og godkjenner vedlagte avtale og minimumsstandard.
Utvalget ber administrasjonen å se på lokalisering av dagens bibliotek opp mot samlokalisering
med voksenopplæring, språksenter og/eller andre aktuelle enheter.



Administrasjonssjefens innstilling

Kvænangen kommune ser det som positivt at det inngås avtale med Nord-Troms studiesenter
om studiebibliotek og godkjenner vedlagte avtale og minimumsstandard.

PS 11/17 Vedtekter og organisasjonspian for Kvænangen språksenter

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 06.04.2017

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommune vedtar følgende fremlagte planer for Kvænangen språksenter:
- Virksomhetsplan for 2017-2019
- Organisasjonskart (2020)
- Vedtekter for samisk og kvensk del
- Finansieringsplan for 2017-2019

Administrasjonssjefens innstilling

Kvænangen kommune vedtar følgende fremlagte planer for Kvænangen språksenter:
- Virksomhetsplan for 2017-2019
- Organisasjonskart (2020)
- Vedtekter for samisk og kvensk del
- Finansieringsplan for 2017-2019

PS 12/17 Skolestruktur Kvænangen kommune 2017-2018

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 06.04.2017

Behandling:

Tilleggsforslag fra Utvalg for oppvekst og omsorg: Det henstilles til administrasjonen å arbeide
for å tilrettelegge for skoletilbud for i .-4. klasse i et eventuelt oppvekstsenter i for eksempel
Badderen barnehage.

Administrasjonssjefens innstilling med tilleggsforslaget fra Utvalg for oppvekst og omsorg ble
enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kjækan skole legges ned fra august 2017.



Det henstilles til administrasjonen å arbeide for å tilrettelegge for skoletilbud for i .-4. klasse i et
eventuelt oppvekstsenter i for eksempel Badderen bamehage.

Administrasjonssjefens innstilling

Kjækan skole legges ned fra august 2017.

PS 13/17 Utgiftsdekning i flyktningetjenesten

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 06.04.2017

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommune dekker følgende utgifter til flyktninger som er en del av kommunens
introduksjonsprogram:

1. Utgifter til bamehageplass og SF0.
2. Nødvendig tannbehandling, inntil kr 10.000,- pr voksen
3. Teoriopplæring til førerprove (som en del av intro.programmet)
4. Rentefritt lån til føreropplæring (førerkort) på inntil kr 15.000,-, tilbakebetales innen 2

ar.
5. Tilskudd til boutgifter (kommunal bostøtte), til sammen kr 70.000,-

Pkt. 1-4 tas innenfor budsjettrammen til Etat for oppvekst og kultur. Pkt. 5 tas av reserverte
tilleggsbevilgninger, og føres over til Etat for Næring, utvikling og teknisk.

Administrasjonssjefens innstilling

Kvænangen kommune dekker følgende utgifter til flyktninger som er en del av kommunens
introduksjonsprogram:

6. Utgifter til barnehageplass og SF0.
7. Nødvendig tannbehandling, inntil kr 10.000,- pr voksen
8. Teoriopplæring til førerprøve (som en del av intro.programmet)
9. Rentefritt lån til føreropplæring (førerkort) på inntil kr 15.000,-, tilbakebetales innen 2

ar.
10. Tilskudd til boutgifter (kommunal bostøtte), til sammen kr 70.000,-

Pkt. 1-4 tas innenfor budsjettrammen til Etat for oppvekst og kultur. Pkt. 5 tas av reserverte
tilleggsbevilgninger, og føres over til Etat for Næring, utvikling og teknisk.


