
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Utvalg for oppvekst og omsorg 
Møtested: Møterom Gargo, Gargo 
Dato: 25.10.2017 
Tidspunkt: 09:00 – 12:45 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ivar-Henning Boberg LEDER AP 
Jenny Fyhn Olsen NESTL H 
Rickard Printz MEDL AP 
Gøril Severinsen 
Valter Olsen 

MEDL 
MEDL 

SP/KP 
SP/KP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   
   

 
Merknader: 
Møtet startet med befaring på Kvænangstunet.  
Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.  
Utvalget godtok enstemmig å behandle tilleggssak 34/17: Interkommunalt samarbeid om 
organisering av bakvakt for turnusleger og leger uten godkjenning som allmennlege.  
 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Unni Edvardsen Etatsleder for helse 
  

 
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. Dokumentet er godkjent elektronisk og inneholder 
derfor ikke originalunderskrifter.  
 
                                      
                            _____________________                                                             _______________________ 

          Rickard Printz            Valter Olsen 



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 29/17 Oppfølging av vedtak om videre utredning av 
forsterket skjermet enhet 

 2016/170 

PS 30/17 Plan for å forebygge skolevegring  2017/321 
PS 31/17 Plan for ekskursjoner  2015/128 
PS 32/17 Dispensasjon fra utdanningskravet til pedagogisk 

leder Polarstjerna bhg 
 2015/729 

PS 33/17 Den regionale bibliotekplanen for Troms 2017-
2028 

 2016/40 

PS 34/17 Referatsaker   
RS 9/17 ***** ***** ***** ***** ***** X 2016/329 
RS 10/17 Flere dagsenterplasser  2016/170 
 
 

PS 29/17 Oppfølging av vedtak om videre utredning av forsterket skjermet 
enhet 

PS 30/17 Plan for å forebygge skolevegring 
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Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Retningslinjer for skolene ved skolefravær/skolevegring/skolenekting vedtas som kommunens 
plan for å forebygge skolevegring.  
 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Retningslinjer for skolene ved skolefravær/skolevegring/skolenekting vedtas som kommunens 
plan for å forebygge skolevegring.  

PS 31/17 Plan for ekskursjoner 
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Behandling: 
Endringsforslag fra oppvekst- og omsorgsutvalget: Siste setningen i innstillingen endres til:  
Utvalget oversender vedtaket til formannskapet for innarbeidelse i budsjett og økonomiplan.  
 
Endringsforslaget fra oppvekst- og omsorgsutvalget ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Framlagte plan for ekskursjoner godkjennes. Kostnader for 2017 tas innen skolens 
driftsbudsjett. Utvalget oversender vedtaket til formannskapet for innarbeidelse i budsjett og 
økonomiplan.   
 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Framlagte plan for ekskursjoner godkjennes. Kostnader for 2017 tas innen skolens 
driftsbudsjett. Kostnader videre legges inn i budsjett og økonomiplan.  

PS 32/17 Dispensasjon fra utdanningskravet til pedagogisk leder Polarstjerna 
bhg 
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Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Andrea Berger gis dispensasjon fra utdanningskravet som pedagogisk leder i 100 % ved Burfjord 
barnehage, Polarstjerna i perioden 16.10.17 – 04.05.18. Dette i h.h.t Lov om barnehage §§ 17 og 18 
samt Forskrift om midlertidig dispensasjon.   
 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Andrea Berger gis dispensasjon fra utdanningskravet som pedagogisk leder i 100 % ved Burfjord 
barnehage, Polarstjerna i perioden 16.10.17 – 04.05.18. Dette i h.h.t Lov om barnehage §§ 17 og 18 
samt Forskrift om midlertidig dispensasjon.   

PS 33/17 Den regionale bibliotekplanen for Troms 2017-2028 
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Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Kvænangen kommune vedtar å følge opp Bibliotekplan for Troms 2017-2028, og inngå i 
samarbeid med andre parter for å gjennomføre intensjonene i planen.  
 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune vedtar å følge opp Bibliotekplan for Troms 2017-2028, og inngå i 
samarbeid med andre parter for å gjennomføre intensjonene i planen.  

PS 34/17 Interkommunalt samarbeid om organisering av bakvakt for 
turnusleger og leger uten godkjenning som allmennlege 
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Behandling: 
Endringsforslag fra oppvekst – og omsorgsutvalget: Siste del av første setning i innstillingen 
endres til: "med mål om at ordningen igangsettes 01.01.18.  
Følgende legges til: Oppstartstidspunktet koordineres med Loppa.  
 
Endringsforslaget fra oppvekst- og omsorgsutvalget ble enstemmig vedtatt. Forslag til avtale 
legges fram til politisk behandling.  
 
 

Vedtak: 
Kommunestyret ber administrasjonen framforhandle en avtale med nabokommune om 
samordnet organisering av bakvakt for turnusleger og leger uten godkjenning som allmennlege 
eller spesialist i allmennmedisin, med mål om at ordningen igangsettes senest 01.01.18. 
Oppstartstidspunktet koordineres med Loppa. Forslag til avtale legges fram til politisk 
behandling.  
 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kommunestyret ber administrasjonen framforhandle en avtale med nabokommune om 
samordnet organisering av bakvakt for turnusleger og leger uten godkjenning som allmennlege 
eller spesialist i allmennmedisin, med mål om at ordningen igangsettes senest 01.05.18. Forslag 
til avtale legges fram til politisk behandling.  
 
 



 

PS 35/17 Referatsaker 
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Behandling:  
Referatsakene tas til orientering. 
 

Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering.  
 
 

RS 9/17 ***** ***** ***** ***** ***** 

RS 10/17 Flere dagsenterplasser 


