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PS 20/17 Oppfølging utredning forsterket skjermet enhet 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 08.06.2017  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1) Administrasjonen bes om å jobbe videre med følgende alternativer med tanke på etablering 
av et tilbud om forsterket skjermet enhet i Kvænangen kommune: 

a. Tidligere Alteidet skole: Utarbeide kostnadsoverslag for ombygging/renovering 
av hele skolen, ikke bare pasientrommene.  

b. Kvænangstunet (tidligere Varden skole): Innhente betingelser for leie (evt. kjøp) 
av eiendommen. 

c. Nytt helsebygg: Utrede forslag til et nytt helsebygg som skal romme flere 
tjenester i tillegg til forsterket skjermet enhet, da særlig tjenester som kommunen 
mangler/mangler egnede lokaler til i dag (blant annet heldøgns omsorgsplasser, 
dagsenter og hjelpemiddellager). Dette arbeidet koordineres med og innpasses i 
kommunedelplan for helse, omsorg og sosial.  

2) Administrasjonen avklarer med de andre Nord-Troms kommunene om det er interesse for 
felles drift evt. kjøp av plasser ved en forsterket skjermet enhet her, og med andre 
nabokommuner dersom det er liten interesse i NT-6.  

3) Administrasjonen utreder kostnader relatert til medlever-turnus i forhold til varierende 
antall pasienter.  

4) Sak legges fram for kommunestyret senest i oktober.  

Dersom kommunestyret går inn for investeringer i eget bygg, forutsetter dette at man på 
nåværende tidspunktet også vedtar følgende:  



5) Prosjekt innarbeides i kommunens årsbudsjett eller fireårige økonomiplan umiddelbart. 
6) Administrasjonen sender en forespørsel til Husbanken.   

 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 

7) Administrasjonen bes om å jobbe videre med følgende alternativer med tanke på etablering 
av et tilbud om forsterket skjermet enhet i Kvænangen kommune: 

a. Tidligere Alteidet skole: Utarbeide kostnadsoverslag for ombygging/renovering 
av hele skolen, ikke bare pasientrommene.  

b. Kvænangstunet (tidligere Varden skole): Innhente betingelser for leie (evt. kjøp) 
av eiendommen. 

c. Nytt helsebygg: Utrede forslag til et nytt helsebygg som skal romme flere 
tjenester i tillegg til forsterket skjermet enhet, da særlig tjenester som kommunen 
mangler/mangler egnede lokaler til i dag (blant annet heldøgns omsorgsplasser, 
dagsenter og hjelpemiddellager). Dette arbeidet koordineres med og innpasses i 
kommunedelplan for helse, omsorg og sosial.  

8) Administrasjonen avklarer med de andre Nord-Troms kommunene om det er interesse for 
felles drift evt. kjøp av plasser ved en forsterket skjermet enhet her, og med andre 
nabokommuner dersom det er liten interesse i NT-6.  

9) Administrasjonen utreder kostnader relatert til medlever-turnus i forhold til varierende 
antall pasienter.  

10) Sak legges fram for kommunestyret senest i oktober.  

Dersom kommunestyret går inn for investeringer i eget bygg, forutsetter dette at man på 
nåværende tidspunktet også vedtar følgende:  

11) Prosjekt innarbeides i kommunens årsbudsjett eller fireårige økonomiplan umiddelbart. 
12) Administrasjonen sender en forespørsel til Husbanken.   

 
 

PS 21/17 Behandling - Søknad om kulturmidler 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 08.06.2017  
 

Behandling: 
Tilleggsforslag fra utvalg for oppvekst og omsorg: Det utarbeides nye kriterier for tildeling av 
kulturmidler før neste års tildeling. De nye kriteriene må fremlegges hovedutvalget i løpet av 
høsten 2017. 
 
Administrasjonssjefens innstilling med tilleggsforslaget fra utvalg for oppvekst og omsorg ble 
enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Tildeling av kulturmidler for 2017 vedtas i henhold til følgende oppsett : 
 
 



TILDELING AV MIDLER TIL LAG OG FORENINGER –   kr. 109.543,99 i rest av opprinnelig kr. 124.340.  

Oversikt over søkere                                          søkt                                      foreslått innvilget 

BURFJORD IL FORBALL KR.   20.000         12.000 til nye drakter 
BURFJORD IL FORBALL KR.   50.000 Kr.   47.000.-   til investering                 
ALTEIDET UNGD.-OG IDRETSSFOR. KR.   25.000 Kr.   2.000 se tiltak vedr. 

grusing for handikappede 
BURFJORD IL  SKI KR.   30.000 Kr.    16.000 til drift aktiviteter 

for barn 
KVÆNANGEN SKYTTERLAG KR.   15.000 Kr.    11.000 til koppi anlegget 
NHF KVÆNANGEN KR.     3.000 Kr.    2.000 
BADDEREN BYGDELAG KR. 100.000          2.000 
KVÆNANGEN JEGER OG FISK KR.   20.000  Kr.   2.000 Jonas bekk prosjekt 

vidr. sent  NUT- nærmiljøtiltak 
KVÆNANGEN RIDEKLUBB KR.           ? KR.    2.000 
HUSFLIDSFORENINGA HANDLAGET KR.     4.000 Kr.     2.000 
GRENDEUTVALGET I BURFJORD KR.    70.000 Utgår  -  oversendt NUT 
17.MAI KOMITEE – HUSLEIE KR.      2.500 Til post div. kulturarr. 
BURFJORD IL SYKKEL KR.   15.000 Kr.     2.000 
   
SUM KR. 354.500 Kr.    100.000  
Det er tidligere tildelt ca. kr. 14.000 til kontingent til Nord-Troms friluftsråd. Restbeholdning på ca.   kr. 
10.000 kan utvalget velge å fordele eller holde av til senere nye søknader eller senere oppstått behov 
for flere midler blant de som har søkt. 

 

TILSKUDD SAMFUNNSHUS  -                           Disp kr. 25.000                        Foreslått innvilget 

Kvænangsbotn grendehus  Kr.   2.000 
Sørstraumen grendehus  Kr.   2.000 
Badderen grendehus  Kr.   2.000 
Burfjord kultur og Grendehus  Kr.   11.000 
Alteidet grendehus            Kr.   2.000 
Jøkelfjord grendehus           Kr.   2.000 
Reinfjord grendehus  Kr.   2.000  
Spildra grendehus  Kr.   2.000 
   
SUM  Kr.    25.000  
Det foreslås en generell tildeling til alle samfunnshus i kommunen, basert på utvalgets eget initiativ. 
Alternativet er en utlysning av disse midlene særskilt. 

 

TILSKUDD ELDRE/FUNKSJONSHEMMEDE – Disp kr. 10.000                             Foreslått innvilget 

ALTEIDET UNGD.-OG IDRETSSFOR. Søkt KR.   25.000 Kr.   6.000 til grusing av vei, 
tilrettel. for handikappede  

NHF Kvænangen   Kr.   4.000 til hefte og jubileum 
   
          SUM  Kr.   6.000 
Når det gjelder midler til hefte og jubileum for NHF vedr. fiskeplassen på Alteidet, foreslås det benyttet 
av denne konto, da vi ikke har andre tilskuddsordninger tilgjengelig. 



 

TILSKUDD DIVERSE ARRANGEMENTER  - Disp kr. 2.000                                   Foreslått innvilget 

17.MAI KOMITE – HUSLEIE Søkt Kr. 2.500 KR.    2.000 
Se søknad. 

  

TILSKUDD VEDLIKEHOLD  - Disp kr. 2.000                                                       Foreslått innvilget 

  Kr.              0.- 
Foreslås ubehandlet, og evt. overført andre poster ved behov senere. 

 
Det utarbeides nye kriterier for tildeling av kulturmidler før neste års tildeling. De nye kriteriene 
må fremlegges hovedutvalget i løpet av høsten 2017. 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Tildeling av kulturmidler for 2017 vedtas i henhold til følgende oppsett : 
 
 

TILDELING AV MIDLER TIL LAG OG FORENINGER –   kr. 109.543,99 i rest av opprinnelig kr. 124.340.  

Oversikt over søkere                                          søkt                                      foreslått innvilget 

BURFJORD IL FORBALL KR.   20.000         12.000 til nye drakter 
BURFJORD IL FORBALL KR.   50.000 Kr.   47.000.-   til investering                 
ALTEIDET UNGD.-OG IDRETSSFOR. KR.   25.000 Kr.   2.000 se tiltak vedr. 

grusing for handikappede 
BURFJORD IL  SKI KR.   30.000 Kr.    16.000 til drift aktiviteter 

for barn 
KVÆNANGEN SKYTTERLAG KR.   15.000 Kr.    11.000 til koppi anlegget 
NHF KVÆNANGEN KR.     3.000 Kr.    2.000 
BADDEREN BYGDELAG KR. 100.000          2.000 
KVÆNANGEN JEGER OG FISK KR.   20.000  Kr.   2.000 Jonas bekk prosjekt 

vidr. sent  NUT- nærmiljøtiltak 
KVÆNANGEN RIDEKLUBB KR.           ? KR.    2.000 
HUSFLIDSFORENINGA HANDLAGET KR.     4.000 Kr.     2.000 
GRENDEUTVALGET I BURFJORD KR.    70.000 Utgår  -  oversendt NUT 
17.MAI KOMITEE – HUSLEIE KR.      2.500 Til post div. kulturarr. 
BURFJORD IL SYKKEL KR.   15.000 Kr.     2.000 
   
SUM KR. 354.500 Kr.    100.000  
Det er tidligere tildelt ca. kr. 14.000 til kontingent til Nord-Troms friluftsråd. Restbeholdning på ca.   kr. 
10.000 kan utvalget velge å fordele eller holde av til senere nye søknader eller senere oppstått behov 
for flere midler blant de som har søkt. 

 

TILSKUDD SAMFUNNSHUS  -                           Disp kr. 25.000                        Foreslått innvilget 



Kvænangsbotn grendehus  Kr.   2.000 
Sørstraumen grendehus  Kr.   2.000 
Badderen grendehus  Kr.   2.000 
Burfjord kultur og Grendehus  Kr.   11.000 
Alteidet grendehus            Kr.   2.000 
Jøkelfjord grendehus           Kr.   2.000 
Reinfjord grendehus  Kr.   2.000  
Spildra grendehus  Kr.   2.000 
   
SUM  Kr.    25.000  
Det foreslås en generell tildeling til alle samfunnshus i kommunen, basert på utvalgets eget initiativ. 
Alternativet er en utlysning av disse midlene særskilt. 

 

TILSKUDD ELDRE/FUNKSJONSHEMMEDE – Disp kr. 10.000                             Foreslått innvilget 

ALTEIDET UNGD.-OG IDRETSSFOR. Søkt KR.   25.000 Kr.   6.000 til grusing av vei, 
tilrettel. for handikappede  

NHF Kvænangen   Kr.   4.000 til hefte og jubileum 
   
          SUM  Kr.   6.000 
Når det gjelder midler til hefte og jubileum for NHF vedr. fiskeplassen på Alteidet, foreslås det benyttet 
av denne konto, da vi ikke har andre tilskuddsordninger tilgjengelig. 

 

TILSKUDD DIVERSE ARRANGEMENTER  - Disp kr. 2.000                                   Foreslått innvilget 

17.MAI KOMITE – HUSLEIE Søkt Kr. 2.500 KR.    2.000 
Se søknad. 

  

TILSKUDD VEDLIKEHOLD  - Disp kr. 2.000                                                       Foreslått innvilget 

  Kr.              0.- 
Foreslås ubehandlet, og evt. overført andre poster ved behov senere. 

 
 

PS 22/17 Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for helse og 
omsorg 2017-2026 og høring av planprogram 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 08.06.2017  
 

Behandling: 
Tilleggsforslag fra utvalg for oppvekst og omsorg: Lederen for Hovedutvalg for oppvekst og 
omsorg blir en del an den politiske styringsgruppen for planprosessen i helse og omsorg. 
 
Tilleggsforslag fra utvalg for oppvekst og omsorg: Hovedutvalg for oppvekst og omsorg ber 



a) Etatsleder ser på mulighet for omdisponering av inntil kr. 200.000,- innenfor eget 
budsjettområde til utredning og brukermedvirkning i planprosessen i helse- og 
omsorgsetaten. 

b) Etatsleder fremmer eventuelt sak til kommunestyret 22.06.2017. 
 
Administrasjonssjefens innstilling med begge tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse, omsorg og sosial 2018-2027 
vedtas.  

Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jfr. Plan og 
bygningslovens bestemmelser om gjennomføring av kommuneplanprosesser. 
 
Lederen for Hovedutvalg for oppvekst og omsorg blir en del an den politiske styringsgruppen 
for planprosessen i helse og omsorg. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og omsorg ber 

a) Etatsleder ser på mulighet for omdisponering av inntil kr. 200.000,- innenfor eget 
budsjettområde til utredning og brukermedvirkning i planprosessen i helse- og 
omsorgsetaten. 

b) Etatsleder fremmer eventuelt sak til kommunestyret 22.06.2017. 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse, omsorg og sosial 2018-2027 
vedtas.  

Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jfr. Plan og 
bygningslovens bestemmelser om gjennomføring av kommuneplanprosesser. 
 

PS 23/17 Navit saga - behandling av tilstandsrapport 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 08.06.2017  
 

Behandling: 
Tilleggsforslag: Det må etableres en arbeidsgruppe som består av sentrale samarbeidspartnere 
som utarbeider en plan for eierskap, vedlikehold, restaurering og bruk, og får ansvar for å 
involvere eksterne samarbeidspartnere og søke om midler til finansiering. Gruppa opprettes på 
initiativ fra kommunen og etableres innen november 2017. Gruppa rapporterer til hovedutvalget 
om fremdrift. 
 

Vedtak: 
Nødvendig vedlikehold av saga utføres i løpet av sommeren 2017 i henhold til utredning med ca. kr. 
10.000.-.  Det benyttes avsatte midler på budsjett for 2017 til formålet.   



Det må etableres en arbeidsgruppe som består av sentrale samarbeidspartnere som utarbeider en 
plan for eierskap, vedlikehold, restaurering og bruk, og får ansvar for å involvere eksterne 
samarbeidspartnere og søke om midler til finansiering. Gruppa opprettes på initiativ fra 
kommunen og etableres innen november 2017. Gruppa rapporterer til hovedutvalget om 
fremdrift. 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Nødvendig vedlikehold av saga utføres i løpet av sommeren 2017 i henhold til utredning med ca. kr. 
10.000.-.  Det benyttes avsatte midler på budsjett for 2017 til formålet.   

 

PS 24/17 Vedtak om avtale vedrørende bokprosjekt "Krigsminner fra 
Kvænangen" 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 08.06.2017  
 

Behandling: 
Endrings-/tilleggsforslag fra utvalg for oppvekst og omsorg: Første setning strykes. Det tilføyes 
et nytt punkt 7: «Nettoen av salget settes på fond og inngår ikke i totalbudsjettet til kommunen. 
Pengene brukes til kulturformålet «Forprosjekt til nyutgivelse av Kvænangen bygdebok» som er 
et samarbeid med rettighetshaver Ivar Bjørklund.» 
 
Administrasjonssjefens innstilling med endrings-/tilleggsforslaget fra utvalg for oppvekst og 
omsorg ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

                                                   AVTALE 
                    mellom forfatter Jan Isaksen og Kvænangen kommune  om rettigheter/kjøp/salg  

                    og plikter vedrørende utgivelse av boken « Krigsminner fra Kvænangen».  

 

1. Utgivelsen av boka betales av Kvænangen kommune etter muntlig avtale med forfatteren. 
2. Godtgjørelse til forfatter jan Isaksen for alt arbeidet med boken utbetales som et engangsbeløp 

med kr. 15.000,-.  I tillegg tildeles forfatteren vederlagsfritt 25 bøker som han kan disponere fritt. 
3. Kvænangen kommune er eier av boka og av opplaget (1475 bøker) med Jan Isaksen som 

forfatter. Kvænangen kommune har ansvar for salg og distribusjon.  Inntekter på salget tilføres 
Kvænangen kommune v/kommunekassen.  

4. Forfatteren stiller på oppdrag, etter avtale, for evt. promotering av bok samt distribusjon av 
denne.)  

5. Prisen på boka er kr. 300.- 
6. Jan Isaksen rettighetshaver av boka og har retten til å redigere boken ved senere utgivelser. 

7. Nettoen av salget settes på fond og inngår ikke i totalbudsjettet til kommunen. Pengene 
brukes til kulturformålet «Forprosjekt til nyutgivelse av Kvænangen bygdebok» som er 
et samarbeid med rettighetshaver Ivar Bjørklund. 



 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Oppvekst og kultur vedtar følgende tekst som avtale mellom Jan Isaksen og Kvænangen kommune 
vedrørende bokprosjektet «Krigsminner fra Kvænangen»  :  

                                                   AVTALE 
                    mellom forfatter Jan Isaksen og Kvænangen kommune  om rettigheter/kjøp/salg  

                    og plikter vedrørende utgivelse av boken « Krigsminner fra Kvænangen».  

 

8. Utgivelsen av boka betales av Kvænangen kommune etter muntlig avtale med forfatteren. 
9. Godtgjørelse til forfatter jan Isaksen for alt arbeidet med boken utbetales som et engangsbeløp 

med kr. 15.000,-.  I tillegg tildeles forfatteren vederlagsfritt 25 bøker som han kan disponere 
fritt. 

10. Kvænangen kommune er eier av boka og av opplaget (1475 bøker) med Jan Isaksen som 
forfatter. Kvænangen kommune har ansvar for salg og distribusjon.  Inntekter på salget tilføres 
Kvænangen kommune v/kommunekassen.  

11. Forfatteren stiller på oppdrag, etter avtale, for evt. promotering av bok samt distribusjon av 
denne.)  

12. Prisen på boka er kr. 300.- 
7. Jan Isaksen er rettighetshaver av boka og har retten til å redigere boken ved senere utgivelser.  
 

 

 

 
 
 

PS 25/17 Referatsaker 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 08.06.2017  
 

Behandling: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 



RS 6/17 Svar på søknad om endring av stilling. 

RS 7/17 Årsmelding 2016 - Fiskeplassen 


