
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Utvalg for oppvekst og omsorg 
Møtested: Kommunehuset 
Dato: 10.04.2018 
Tidspunkt: 09:00-12:30 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Jenny Fyhn Olsen Nestleder H 
Valter Olsen Medlem SP/KP 
Rickard Printz Medlem AP 
Gøril Severinsen Medlem SP/KP 
Ivar-Henning Boberg Leder AP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
   
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   
   

 
Merknader 
Etatslederne orienterte. 
 
Det ble vedtatt å utsette neste møte i utvalg for Oppvekst og omsorg med en uke, til 12.06.18. 
Det vil bli fremmet forslag på kommende kommunestyremøte om at junimøtet i kommunestyret 
utsettes en uke.  
 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Alf B Eriksen Etatsleder oppvekst og kultur 
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. Dokumentet er godkjent elektronisk og inneholder 
derfor ikke originalunderskrifter.  
 



                                      
                              
 _____________________                                                             _______________________ 
Jenny Fyhn Olsen       Rickard Printz 
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PS 1/18 Endring av regelverk - kulturmidler 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 10.04.2018  
 

Behandling: 
Tilleggsforslag fra utvalg for oppvekst og omsorg: Nytt punkt: Vedtektene revideres og legges 
fram for utvalget i løpet av høsten 2018. 
 
Administrasjonssjefens innstilling med tilleggsforslaget fra utvalg for oppvekst og omsorg ble 
enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
I mangel på utarbeide nye vedtekter, godkjenner utvalg for oppvekst og omsorg, at utlysning av 
midler for 2018 gjøres snarest, og i henhold til gjeldende regelverk. 

Vedtektene revideres og legges fram for utvalget i løpet av høsten 2018. 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
 
I mangel på utarbeide nye vedtekter, godkjenner utvalg for oppvekst og omsorg, at utlysning av midler 
for 2018 gjøres snarest, og i henhold til gjeldende regelverk. 

 
 

PS 2/18 Avtale om interkommunal legevaktsentral 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 10.04.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
1. Det inngås avtale om administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens §28-

1 b. Kommunen slutter seg til det avtaleutkastet som er fremlagt og betegnet som 
«Vertskommuneavtale om drift av legevaktsentral», datert desember 2017.   
 
Deltakende kommuner er: 
 Karlsøy kommune 
 Balsfjord kommune 
 Kåfjord kommune 
 Storfjord kommune 
 Kvænangen kommune 

Lyngen kommune 
 
Vertskommune: Tromsø kommune 

                         
2. Det avtales en delegasjonsadgang hjemlet i kommunelovens §28-1 b. pkt.1. 

(Vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe avgjørelser etter delegert myndighet fra 
samarbeidskommunene). 
 
De samarbeidende kommuner instruerer administrasjonssjefen om å delegere angitt 
kompetanse til administrasjonssjefen i vertskommunen, Tromsø kommune- (jf. 
kommunelovens §28-1 b. pkt.3) 
Rammene for den delegerte kompetanse er angitt i avtalens vedlegg 2 

 
3. Denne avtale er gyldig fra det tidspunkt samtlige deltakende kommuner har gitt sin 

tilslutning. 

Administrasjonssjefen i vertskommunen gis myndighet til å fastsette tidspunkt for 
oppstart av samarbeidet.    

 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
4. Det inngås avtale om administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens §28-

1 b. Kommunen slutter seg til det avtaleutkastet som er fremlagt og betegnet som 
«Vertskommuneavtale om drift av legevaktsentral», datert desember 2017.   
 
Deltakende kommuner er: 
 Karlsøy kommune 
 Balsfjord kommune 
 Kåfjord kommune 
 Storfjord kommune 
 Kvænangen kommune 

Lyngen kommune 
 
Vertskommune: Tromsø kommune 

                         
5. Det avtales en delegasjonsadgang hjemlet i kommunelovens §28-1 b. pkt.1. 

(Vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe avgjørelser etter delegert myndighet fra 
samarbeidskommunene). 
 



De samarbeidende kommuner instruerer administrasjonssjefen om å delegere angitt 
kompetanse til administrasjonssjefen i vertskommunen, Tromsø kommune- (jf. 
kommunelovens §28-1 b. pkt.3) 
Rammene for den delegerte kompetanse er angitt i avtalens vedlegg 2 

 
6. Denne avtale er gyldig fra det tidspunkt samtlige deltakende kommuner har gitt sin 

tilslutning. 

Administrasjonssjefen i vertskommunen gis myndighet til å fastsette tidspunkt for 
oppstart av samarbeidet.    

 

PS 3/18 Investeringsrammer og opprettelse av prosjektstilling ad inventar og 
uteområder til ny skole 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 10.04.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Det opprettes en midlertidig 60 % prosjektstilling i kombinasjon med eksisterende 40 % 
rektorstilling ved Voksenopplæringa. Formålet med stillinga er å gjøre KVBU operativ og klar 
til skolestart i august 2019. Stillinga løper ut august 2019, og finansieres via økte 
investeringsrammer på ny skole.  
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Det opprettes en midlertidig 60 % prosjektstilling i kombinasjon med eksisterende 40 % 
rektorstilling ved Voksenopplæringa. Formålet med stillinga er å gjøre KVBU operativ og klar 
til skolestart i august 2019. Stillinga løper ut august 2019, og finansieres via økte 
investeringsrammer på ny skole.  
 
 

PS 4/18 Oppnevnelse av fagstyre - samisk og kvensk språksenter 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 10.04.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak: 
Som fagstyremedlemmer i Kvænangen språksenter for kommunevalgperiode 2015-2019 
oppnevnes følgende medlemmer (med personlige varamedlemmer i parentes): 
 
Kvænangen kommune: 

 Bjørn Ellefsæter (vara: Guro Solheim). 
 Ole Engebretsen (vara: Mariann Larsen). 

 
Návuona Sámiis Searvi: 

 Ragnhild Enoksen (vara: Inger Nygaard). 
 Anne Berit Bæhr (vara: Gunn-Anita Jacobsen). 

 
Kvænangen Qven og Sjøsamisk forening:  

 Anne-Gerd Jonassen (vara: Tryggve Enoksen). 
 Kai-Petter Johansen (vara: Svein-Erik Gausdal). 

 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Som fagstyremedlemmer i Kvænangen språksenter for kommunevalgperiode 2015-2019 
oppnevnes følgende medlemmer (med personlige varamedlemmer i parentes): 
 
Kvænangen kommune: 

 Bjørn Ellefsæter (vara: Guro Solheim). 
 Ole Engebretsen (vara: Mariann Larsen). 

 
Návuona Sámiis Searvi: 

 Ragnhild Enoksen (vara: Inger Nygaard). 
 Anne Berit Bæhr (vara: Gunn-Anita Jacobsen). 

 
Kvænangen Qven og Sjøsamisk forening:  

 Anne-Gerd Jonassen (vara: Tryggve Enoksen). 
 Kai-Petter Johansen (vara: Svein-Erik Gausdal). 

 

PS 5/18 Psykolog i helse- og omsorgstjenesten - opprettelse av 50% stilling 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 10.04.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Det opprettes 50 % stilling som psykolog innen helse og omsorg. Kommunens andel av 
lønnsutgiftene tas fra budsjettpost avsatt til interkommunal legebakvaktordning.  
 
 



 

Administrasjonssjefens innstilling 
Det opprettes 50 % stilling som psykolog innen helse og omsorg. Kommunens andel av 
lønnsutgiftene tas fra budsjettpost avsatt til interkommunal legebakvaktordning.  
 

PS 6/18 Priser på tjenester voksenopplæring 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 10.04.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kvænangen kommune vedtar følgende satser for tjenester innen voksenopplæring: 

1. 300 timer norskkurs kr. 8000 som deles i 2 semester og faktureres hver for seg med kr. 
4000. 

2. Muntlige og skriftlige prøver innen norsk koster kr. 600,-. For deltakere med rett og plikt 
til norskopplæring er første prøve gratis. 

3. For prøven i samfunnskunnskap, samt statsborgerprøven, er prisen kr. 750,-. Første 
prøve er gratis for deltakere med rett og plikt til denne opplæringen. 

4. Grunnskoleopplæringa etter opplæringslovens § 4A-1 er gratis 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
 
Kvænangen kommune vedtar følgende satser for tjenester innen voksenopplæring: 

5. 300 timer norskkurs kr. 8000 som deles i 2 semester og faktureres hver for seg med kr. 
4000. 

6. Muntlige og skriftlige prøver innen norsk koster kr. 600,-. For deltakere med rett og plikt 
til norskopplæring er første prøve gratis. 

7. For prøven i samfunnskunnskap, samt statsborgerprøven, er prisen kr. 750,-. Første 
prøve er gratis for deltakere med rett og plikt til denne opplæringen. 

8. Grunnskoleopplæringa etter opplæringslovens § 4A-1 er gratis 
 

PS 7/18 Språksenteret - opprettelse av stilling som kvensk språkmedarbeider 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 10.04.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak: 
Det opprettes 100 % stilling som kvensk språkmedarbeider, og med forbehold om finansiering 
fra departementet lyses stillinga ut. 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Det opprettes 100 % stilling som kvensk språkmedarbeider, og med forbehold om finansiering 
fra departementet lyses stillinga ut. 
 
 

PS 8/18 Referatsaker 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 10.04.2018  
 

Behandling: 
Referatsakene tas til orientering. 

Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
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