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Utvalg: Utvalg for oppvekst og omsorg 
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Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00.  Vararepresentanter møter etter nærmere 
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Barnevernsleder Lisa Løkkemo orienterer om barnevernet.  
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2017/341 -3 

Arkiv: 150 

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter 

 Dato:                 15.11.2018 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
23/18 Utvalg for oppvekst og omsorg 26.11.2018 

Framtidig organisering av BUFFF / Fritidsklubben 

Administrasjonssjefens innstilling 
Det settes ned en arbeidsgruppe som jobber videre med framtidig organisering og innhold av 
BUFFF / Fritidsklubben. Det skal legges vekt på forebyggende- og tverrfaglig arbeid. Ny sak 
legges fram til utvalgsmøtet i april 2019.  
 
 
Saksopplysninger 
Viser til de vedlagte dokumentene. Saken var lagt fram som referatsak på forrige møte i Utvalg 
for oppvekst og omsorg, men det ble bestemt at den skulle legges fram på nytt som ordinær sak 
på neste møte.  
Vurdering 
Viser til notatet fra ungdomsleder der hun kunne tenkt seg annen måte å jobbe på videre 
framover. Tankene til ungdomsleder er videreført i budsjettforslaget fra etatsleder oppvekst og 
kultur.  
Forslaget er ikke videreført i administrasjonssjefens innstilling pga at det må gjøres noe mer 
arbeid med skissen før den er klar. Bl.a må alle enhetene som er tenkt involvert i dette komme 
med sine innspill og det må jobbes mer systematisk slik at man er sikker på å ha gått gjennom 
alle relevante momenter før man gjør en beslutning.  
Det er veldig fornuftig å tenke bredere og og mer forebyggende med dette arbeidet. Fram til nå 
har det vært mye låst mot drift av fritidsklubben og litt annen virksomhet. Man har prøvd å få til 
litt tverrfaglig arbeid også tidligere, men det har vært vanskelig å få til så mye som har vært 
ønskelig. Oppfølging av elever i vgs, særlig de som faller ut, er en viktig jobb.  
Vedlagt følger 

 Notat fra ungdomsleder, framtidsvyer for BUFFF / Fritidsklubben. 
 Utdrag fra budsjettforslag fra etatsleder vedrørende endring av BUFFF til FBU 

(Forebyggende barne- og ungdomsarbeid). 
 Notat fra temadag psykisk helse den 15.03.18.  

















 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/753 -23 

Arkiv: 614 

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter 

 Dato:                 16.11.2018 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
24/18 Utvalg for oppvekst og omsorg 26.11.2018 
 Kvænangen kommunestyre  

Prosjekt Nye Kvænangen b&u-skole, skisse og kostnadsoversikt for 
uteområde 

Administrasjonssjefens innstilling 
Skisse for uteområdet og kostnadsoversikt tas til orientering. 
Prosjekt Uteområde/inventar Nye Kvænangen b&u-skole organiseres som prosjekt slik:  

 Prosjekteier (PE): Kommunestyret.  
 Styringsgruppe (SG): Administrasjonssjef, etatsleder OK (rektor Kvbu tiltrer så lenge 

etatslederstillingen står vakant) og etatsleder NUT.  
 Prosjektleder (PL): Stillingen er nå lyst ledig.  
 Arbeidsgrupper (AG1 og AG2): En gruppe med lærere og en gruppe med elever.  

 
 
Saksopplysninger 
Viser til behandlingen av saken i utvalg for oppvekst og omsorg den 16.10.18 i sak 20/18 med 
følgende vedtak: «Saken tas til orientering. Endelige investeringsrammer innarbeides i kommunens 
investeringsbudsjett for 2019. Saken skal tilbake til utvalget med plantegninger, skisser og det 
legges vekt på gjenbruk av eksisterende inventar og utstyr. Tall må kvalitetssikres mest mulig. 
Utvalget forutsetter et nøkternt opplegg.»  

Siden forrige utvalgsmøte har prosjektlederstillingen stått tom. Ingen av reservene ønsket eller 
kunne tiltre den slik at den nå er lyst ledig med søknadsfrist 30/11. Det eneste arbeidet som har 
pågått er arbeidet som Verte AS utfører i samarbeid med brukergrupper på skolen (en gruppe 
med lærere og en gruppe med elever), skolens ledelse og kommuneledelsen.  
Vedlagt følger skisser og kostnadsoverslag for hvordan arbeidet ligger an pr nå. Neste møter 
med Verte AS er den 21/11. Dersom det framkommer nye ting av betydning for denne saken vil 
de bli ettersendt.  
Det er ingen jobbing med inventardelen nå. Det eneste som kan gjøres er bidrag fra skolens 
ansatte på hva vi har som kan gjenbrukes og hva vi vil trenge av nytt materiell.  
Dette prosjektet er ennå ikke formalisert, og det må nå gjøres. Grovt sett er det tre ulike måter å 
organisere dette på: 
Alternativ 1: 

 Prosjekteier (PE): Kommunestyret. Skal starte og avslutte prosjektet og ta de viktigste 
beslutningene. 



 Styringsgruppe (SG): Administrasjonssjef, etatsleder OK (rektor Kvbu tiltrer så lenge 
etatslederstillingen står vakant) og etatsleder NUT. Skal følge opp PE’s interesser og ta 
mindre beslutninger som ikke trenger løftes helt opp til PE.  

 Prosjektleder (PL): Stillingen er nå lyst ledig. Daglig ledelse av prosjektet og ta 
beslutninger innen ramme gitt av SG.  

 Arbeidsgrupper (AG1 og AG2): En gruppe med lærere og en gruppe med elever. De skal 
komme med innspill til PL.  

Alternativ 2:  
 Prosjekteier (PE): Kommunestyret. Skal starte og avslutte prosjektet og ta de viktigste 

beslutningene. 
 Styringsgruppe (SG): Utvalg for OO eller Formannskapet. Skal følge opp PE’s interesser 

og ta mindre beslutninger som ikke trenger løftes helt opp til PE. 
 Prosjektansvarlig (PA): Administrasjonssjef (evt etatsleder OK). Følge opp eiers 

interesser videre overfor PL.  
 Prosjektleder (PL): Stillingen er nå lyst ledig. Daglig ledelse av prosjektet og ta 

beslutninger innen ramme gitt av PA.  
 Arbeidsgrupper (AG1 og AG2): En gruppe med lærere og en gruppe med elever. De skal 

komme med innspill til PL.  
Som et tredje alternativ kan man ha PE (kommunestyret) – PA (administrasjonssjef eller 
etatsleder OK) – PL – AG1 og AG2. Det blir den aller enkleste modellen. 
Vurdering 
Rent prinsipielt må vi organisere dette så enkelt som mulig. Her er det dog såpass store 
kostnader inne i bildet og ulike valgmuligheter at vi bør ha en styringsgruppe, enten politisk 
eller administrativt. I et slikt prosjekt vil det være en del krav til hurtighet og framdrift slik at 
dersom et politisk utvalg blir SG, så må nødvendigvis en del ting delegeres ned til PA.  
Det er viktig at kommunestyret og evt OO-utvalg eller formannskap dersom de blir SG, avgjør 
hva som skal bestemmes på politisk nivå og hva som skal bestemmes administrativt.  
Vedlagt følger skisser for uteområdet ved Kvbu og kostnader.  
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VERTE landskap-arkitektur AS

Kvænangen skole - SKOLENS UTEANLEGG
KOSTNADSOVERSLAG

lUtomhusarbeider
Dato: 15.11.2018

Post nr. MEDE T ENHETSPRIS SUM
DELI LANDSKAP

70 UTENDØRS GENERELT
Oppmåling 1 RO 20 000 20 000

0
Kap.70 Delsum

— 20 000

71 BEARBEIDET TERRENG

Rydding akebakke 200 m2 50 10 000
Terrengamfi 60 rn2 50 3 000
Terrengarbeider, plasering av terreng 6500 m2 50 325 000

Kap.71 Delsum — 338 000

72 UTENDØRS KONSTRUKSJONER

Terrengtrapp 35 lm 2 500 87 5
Ballvegg H=3,0 m 24 m2 2 500 600
Drivhus, levenng og monteting i stk 40000 400
Vennskapspaviong, med sittetrinn og tak 3 stk 75 000 225 00
Gr3Eytte, montering i stk 20000 200

Kap.72 Delsum — 4320

74 UTENDØRS ELKRAFT
Lysmast 10 stk 20 000 20000
ntegrerte LED-lys, benker og vennskapspavHjonger 70 ml 2 000 1400

Kap.74 Delsum — 3400

76 VEIER OG PLASSER
Asfaltdekker, skolen 3260 m2 30 978
Kantstein, skolen 150 im 7 105
C,rnjsdekker 130 m2 i 234
Tredekker 37 m2 1 2 444
Fallunderlag, sikkerhetssand, småbamslek 32 m2 3 96
Fallunderlag, oppkuttet tre/bark 76 rn2 3 228

Kap.76 Delsum 2 085

77 GRØNTANLEGG

Gressbakke 27 m2 2 6885
Spreytesåing av gressdekke 42 m3 180 75 600
Khmabusker 34 m 50 187 000
Trær i st 5 5000

ebenker, med rygg og acmletier 5 12 96000
ebenk med vegg, buet i ni 5 65000

Sykk&stativer 3 s 2 60000
odsert kjarebom, inkl. oppkobng i 5 65 65 000

P terter stk 15 9000
lisbehaldere, kildesortering (VESTRE Acceptor) stk 30000 90 000
e steiner til lek for SFO/småtrinnet stk 2 000 1600
yrSmåskotetjinnet 18604
yr Metomtrtnnet 333200

tstyr Ungdomsskoletrinnet 383 13
tstyr Idrett 740 37

kap.77 elsum 2506199

SUMDEL

-

5721688

3UMMERING AV ENTREPRISEKOSTAND

SUM Entrepnsekostand eks.mva 5 721 698

Pris pr m2 bebygd areal 13 500 m2 494

VEDLIKEHOLD (20 % av grantanleggsulgiftene kapittel 77) 501 240

SAMMENSTILLING AV KOSTNADER

0 MARGINER OG RESERVER (10% av kap. 1-8) 657 995
RIGG OG DRIFT (5% av kap. 7) 286 085

7 UTOMHUS, skolen 5 721 698
Totalsum &tskl. nina. og byggeledelse 6665 778

8 GENERELLE KOSTNADER(prosjektering!byggel.) 572 170
9 MERVERDIAVGIFT i 809487

SUM INKL MVA
‘.: 9047435

Pris pr m2 bebygd areal eks mva 13 500 m2 494



VERTE landskap-arkitektarAS

PRODUKT
Nr. Bedrift IPR000I(TNUMMER PR000KrNAVN Stk. PdsNOX(eksmaa) PrIs,mentedng Tetaft NOK (eks mna(

61 Kampan NF0826-0601FSC Klatrepyramide 1 19 560 38 US 39 120

to Lekeplass eksperten 41103V Fiskebåt i 33 900 67 800 67 890
53 Kempan N00810.1001FSC Rebinla gyngebra i 24 560 49 120 49 120

54 Eks. tagleredehaske Flytting 2 19900 30900: Delsum 166046
Mervrnrr.erIClTvr 5 .3

Ml Kompan NF0903-I001FSC Rnkieia femkuetkuske 1 39 970 39 970 71900

MO Eks. tugteeedekuske Flytting 1 15000 15000
M3 Kempan NFO874-1008FSC Fabreia taubare F5C 1 44 680 44 600 09 360
M4 Usiqa 25517 Feedelvippe (iklcn mntutt svar tra lniqa( I 40 000 40900 80900

M5 Tnigonor 24 709 Terreeguklie L 5,Om/H0,5m/B 1,Em 1 39 400 30 400 70990

Delsum 333290

Uegdnmnskvle 13 16 ar 7 ti TI karte

61 Trett 711700 Bnrdtenein 2 17 125 17 129 34 250
Ul Egas sport 70 899 Erhard spent Graerslament 3e1,35m (uten klatregrepp) 12 14 031 14 031 00002
U3 P6 lager Falluedenlag, inekjøpt-maetenieg, m2 20 600 12 000
04 Uelqa 44 088 Heegekeye på stålmast 1 60 000 00000 160000
Ut Kampan FSW1O311-0000 Kambi 3 1 45 450 45 450 90 900
66 Kampan FSW21001-0501 Trippel parallel bats 1 12900 12 940 25 600
67 Kampse FSW2ESOO-0S00 Maekny bar 1 16 020 16 020 32900

Eelsam 383 132

li FGM 104539 Frisbee galt karv med faste 3 5990 5 990 11 960
12 Kampan F0E3031-3417 Nett 12m, med stalper (valleykall( 1 6000 6800 13600
13 Lokal leveraedør Saedvelley, sand, m2 162 500 81000
14 Egas spart 67 360 Leegdehapp dekke (m2(, 108,- kr/m2 25 2 700 2700 9400
IS Egas spart 67 361 Lesgdehapp stålwira (ml) 27,- kr/lm 24 648 643 12%
16 Egas spart 67364e67362 Lergdehayp )ardk arter vkarabinkraker, 405,- kr/stk 4 1 650 1 650 3300
17 Ueiqs 20005 Ballbirge 12a21 (ikke mattatt svar fra Uniqa( i 230000 230 000 460000
IS Ueiqa Sateplay/pratas Kaest gress dekke kalikirge, m2 (600,- kr/m3 tardig lagt) 273 690 163800

Delsam 740 376
SUM 1642748

lNertra6e 780390 Drivkas 3a4m, palykarkaest tykkelse lDmm 1 20 0001 40 0001 400001



VERTE landskap-arkitektur AS

Kvænangen skole - BUSS HOLDEPLASS
KOSTNADSOVERSLAG

lUtomhusarbeider
Dato: 15.11.2018

Post nr. MENGDE ENHET ENHETSPRIS SUM
DELI LANDSKAP

70 UTENDØRS GENERELT
Oppmling i RS 20 000 20 000

Kap. 70 Delsum 20 000

71 BEARBEIDET TERRENG

Terrengarbeider, planering av terreng 900 m2 50 45 000
Kap. 71 Delsum 45 000

74 UTENDØRS ELKRAFT
Lysmast 3 stk 25 000 75 000

Kap. 74 Delsum 75 000

76 VEIER OG PLASSER
Asfaltdekker, bussholdeplass 830 m2 500 415 000
Kantstein, bussholdeplass 60 Im 700 42 000

Kap. 76 Delsum 457 000

77 GRØNTANLEGG

Gressbakke 70 m2 255 17 850
Kap. 77 Delsum 17 850

SUMDEL1 614850

SUMMERING AV ENTREPRISEKOSTAND

SUM Entreprisekostand eks.mva 614 850

Pris pr m2 bebygd areal 900 m2 796

VEDLIKEHOLD (20 % av grøntanleggsutgiftene kapiffel 77) 3 570

SAMMENSTILLING AV KOSTNADER

0 MARGINER OG RESERVER (10% av kap. 1-8) 70 708
1 RIGG OG DRIFT (5% av kap. 7) 30 743
7 UTOM HUS, bussholdeplass 614 850

Totalsum ekskl. mva. og byggeledelse 716 300
8 GENERELLE KOSTNADER (prosjektering/byggel.) 61 485
9 MERVERDIAVGIFT 194446

SUM INKL. MVA 972 232

Pris pr m2 bebygd areal eks mva 900 m2 796



PS 25/18 REFERATSAKER



 

Kvænangen kommune  
Rådmannen 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

Kristoffer Karlsen 
Mellomveien 22 
9161  BURFJORD 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Oppvekst og Omsorg - nr. 43/18 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/345-35 2803/2018 B38 08.11.2018 

 

Svar på søknad om stipend 

 
Saksopplysninger:  
Viser til din søknad om stipend for høsthalvåret 2018. Kommunestyret har bevilget et beløp på 
50.000,- kr til stipend for ungdom under utdanning i 2018. Beløpet deles i 2 like deler, vår og 
høst. Det har i høst kommet inn 19 søknader, der hver søker får kr. 1.315,- Beløper er klart til 
utbetaling i løpet av kort tid. 
 
Vedtak: 
Kristoffer Karlsen innvilges et stipend på kr. 1.315,- 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Lillian Kaasen Soleng 
Leder servicekontor 
Direkte innvalg: 77778803 
E-post: lillian.soleng@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur



 

Kvænangen kommune  
Rådmannen 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

Charlotte Wassnes 
Skoleveien 15 
9161  BURFJORD 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Oppvekst og Omsorg - nr. 44/18 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/345-36 2804/2018 B38 08.11.2018 

 

Svar på søknad om stipend 

 
Saksopplysninger:  
Viser til din søknad om stipend for høsthalvåret 2018. Kommunestyret har bevilget et beløp på 
50.000,- kr til stipend for ungdom under utdanning i 2018. Beløpet deles i 2 like deler, vår og 
høst. Det har i høst kommet inn 19 søknader, der hver søker får kr. 1.315,- Beløper er klart til 
utbetaling i løpet av kort tid. 
 
Vedtak: 
 
Charlotte Wassnes tildeles et stipend på kr. 1.315,- 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Lillian Kaasen Soleng 
Leder servicekontor 
Direkte innvalg: 77778803 
E-post: lillian.soleng@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur



 

Kvænangen kommune  
Rådmannen 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

Nina-Lovise Solheim 
Sætra 32 
9162  SØRSTRAUMEN 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Oppvekst og Omsorg - nr. 41/18 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/345-33 2801/2018 B38 08.11.2018 

 

Svar på søknad om stipend 

 
Saksopplysninger:  
Viser til din søknad om stipend for høsthalvåret 2018. Kommunestyret har bevilget et beløp på 
50.000,- kr til stipend for ungdom under utdanning i 2018. Beløpet deles i 2 like deler, vår og 
høst. Det har i høst kommet inn 19 søknader, der hver søker får kr. 1.315,- Beløper er klart til 
utbetaling i løpet av kort tid. 
 
Vedtak: 
Nina-Lovise Solheim tildeles et stipend på kr. 1.315,- 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Lillian Kaasen Soleng 
Leder servicekontor 
Direkte innvalg: 77778803 
E-post: lillian.soleng@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 



 

Kvænangen kommune  
Rådmannen 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

Vinjar Solheim 
Skoleveien 47 
9161  BURFJORD 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Oppvekst og Omsorg - nr. 34/18 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/345-26 2794/2018 B38 08.11.2018 

 

Svar på søknad om stipend 

 
Saksopplysninger:  
Viser til din søknad om stipend for høsthalvåret 2018. Kommunestyret har bevilget et beløp på 
50.000,- kr til stipend for ungdom under utdanning i 2018. Beløpet deles i 2 like deler, vår og 
høst. Det har i høst kommet inn 19 søknader, der hver søker får kr. 1.315,- Beløper er klart til 
utbetaling i løpet av kort tid. 
 
Vedtak: 
Vinjar Solheim til dels et stipend på kr. 1.315,- 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Lillian Kaasen Soleng 
Leder servicekontor 
Direkte innvalg: 77778803 
E-post: lillian.soleng@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur



 

Kvænangen kommune  
Rådmannen 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

Kurt Olav Olsen 
Stajordveien 18 
9161  BURFJORD 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Oppvekst og Omsorg - nr. 35/18 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/345-27 2795/2018 B38 08.11.2018 

 

Svar på søknad om stipend 

 
Saksopplysninger:  
Viser til din søknad om stipend for høsthalvåret 2018. Kommunestyret har bevilget et beløp på 
50.000,- kr til stipend for ungdom under utdanning i 2018. Beløpet deles i 2 like deler, vår og 
høst. Det har i høst kommet inn 19 søknader, der hver søker får kr. 1.315,- Beløper er klart til 
utbetaling i løpet av kort tid. 
 
Vedtak: 
Kurt Olav Olsen tildeles et stipend på kr. 1.315,- 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Lillian Kaasen Soleng 
Leder servicekontor 
Direkte innvalg: 77778803 
E-post: lillian.soleng@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur



 

Kvænangen kommune  
Rådmannen 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

Leo A Lindbom 
Sekkemoveien 210 
9162  SØRSTRAUMEN 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Oppvekst og Omsorg - nr. 36/18 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/345-28 2796/2018 B38 08.11.2018 

 

Svar på søknad om stipend 

 
Saksopplysninger:  
Viser til din søknad om stipend for høsthalvåret 2018. Kommunestyret har bevilget et beløp på 
50.000,- kr til stipend for ungdom under utdanning i 2018. Beløpet deles i 2 like deler, vår og 
høst. Det har i høst kommet inn 19 søknader, der hver søker får kr. 1.315,- Beløper er klart til 
utbetaling i løpet av kort tid. 
 
Vedtak: 
Leo A Lindbom tildeles et stipend på kr. 1.315,- 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Lillian Kaasen Soleng 
Leder servicekontor 
Direkte innvalg: 77778803 
E-post: lillian.soleng@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 



 

Kvænangen kommune  
Rådmannen 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

Nora Henriette Lindbom 
Sekkemoveien 210 
9162  Sørstraumen 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Oppvekst og Omsorg - nr. 37/18 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/345-29 2797/2018 B38 08.11.2018 

 

Svar på søknad om stipend 

 
Saksopplysninger:  
Viser til din søknad om stipend for høsthalvåret 2018. Kommunestyret har bevilget et beløp på 
50.000,- kr til stipend for ungdom under utdanning i 2018. Beløpet deles i 2 like deler, vår og 
høst. Det har i høst kommet inn 19 søknader, der hver søker får kr. 1.315,- Beløper er klart til 
utbetaling i løpet av kort tid. 
 
Vedtak: 
Nora Henriette Lindbom tildeles et stipend på kr. 1.315,- 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Lillian Kaasen Soleng 
Leder servicekontor 
Direkte innvalg: 77778803 
E-post: lillian.soleng@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur



 

Kvænangen kommune  
Rådmannen 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

Fredrik Danielsen 
Stormoveien 58 
9161  BURFJORD 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Oppvekst og Omsorg - nr. 38/18 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/345-30 2798/2018 B38 08.11.2018 

 

Svar på søknad om stipend 

 
Saksopplysninger:  
Viser til din søknad om stipend for høsthalvåret 2018. Kommunestyret har bevilget et beløp på 
50.000,- kr til stipend for ungdom under utdanning i 2018. Beløpet deles i 2 like deler, vår og 
høst. Det har i høst kommet inn 19 søknader, der hver søker får kr. 1.315,- Beløper er klart til 
utbetaling i løpet av kort tid. 
 
Vedtak: 
Fredrik Danielsen tildeles et stipend på kr. 1.315,- 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Lillian Kaasen Soleng 
Leder servicekontor 
Direkte innvalg: 77778803 
E-post: lillian.soleng@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur



 

Kvænangen kommune  
Rådmannen 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

Eskil K Skum 
Skoleveien 1 
9161  BURFJORD 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Oppvekst og Omsorg - nr. 39/18 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/345-31 2799/2018 B38 08.11.2018 

 

Svar på søknad om stipend 

 
Saksopplysninger:  
Viser til din søknad om stipend for høsthalvåret 2018. Kommunestyret har bevilget et beløp på 
50.000,- kr til stipend for ungdom under utdanning i 2018. Beløpet deles i 2 like deler, vår og 
høst. Det har i høst kommet inn 19 søknader, der hver søker får kr. 1.315,- Beløper er klart til 
utbetaling i løpet av kort tid. 
 
Vedtak: 
Eskil K Skum tildeles et stipend på kr. 1.315,- 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Lillian Kaasen Soleng 
Leder servicekontor 
Direkte innvalg: 77778803 
E-post: lillian.soleng@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur



 

Kvænangen kommune  
Rådmannen 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

Amanda K. B. Jørgensen 
Jøkelfjordveien 751 
9163  JØKELFJORD 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Oppvekst og Omsorg - nr. 40/18 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/345-32 2800/2018 B38 08.11.2018 

 

Svar på søknad om stipend 

 
Saksopplysninger:  
Viser til din søknad om stipend for høsthalvåret 2018. Kommunestyret har bevilget et beløp på 
50.000,- kr til stipend for ungdom under utdanning i 2018. Beløpet deles i 2 like deler, vår og 
høst. Det har i høst kommet inn 19 søknader, der hver søker får kr. 1.315,- Beløper er klart til 
utbetaling i løpet av kort tid. 
 
Vedtak: 
Amanda K. B. Jørgensen tildeles et stipend på kr. 1.315,- 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Lillian Kaasen Soleng 
Leder servicekontor 
Direkte innvalg: 77778803 
E-post: lillian.soleng@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur



 

Kvænangen kommune  
Rådmannen 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

Joakim Paulsen 
Kvænangsveien 2333 
9162  SØRSTRAUMEN 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Oppvekst og Omsorg - nr. 33/18 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/345-25 2793/2018 B38 08.11.2018 

 

Svar på søknad om stipend 

 
Saksopplysninger:  
Viser til din søknad om stipend for høsthalvåret 2018. Kommunestyret har bevilget et beløp på 
50.000,- kr til stipend for ungdom under utdanning i 2018. Beløpet deles i 2 like deler, vår og 
høst. Det har i høst kommet inn 19 søknader, der hver søker får kr. 1.315,- Beløper er klart til 
utbetaling i løpet av kort tid. 
 
Vedtak: 
Joakim Paulsen tildeles et stipend på kr. 1.315,- 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Lillian Kaasen Soleng 
Leder servicekontor 
Direkte innvalg: 77778803 
E-post: lillian.soleng@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur



 

Kvænangen kommune  
Rådmannen 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

Simon Mathiassen 
Skoleveien 51 
9161  BURFJORD 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Oppvekst og Omsorg - nr. 32/18 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/345-24 2792/2018 B38 08.11.2018 

 

Svar på søknad om stipend 

 
Saksopplysninger:  
Viser til din søknad om stipend for høsthalvåret 2018. Kommunestyret har bevilget et beløp på 
50.000,- kr til stipend for ungdom under utdanning i 2018. Beløpet deles i 2 like deler, vår og 
høst. Det har i høst kommet inn 19 søknader, der hver søker får kr. 1.315,- Beløper er klart til 
utbetaling i løpet av kort tid. 
 
Vedtak: 
Simon Mathiassen tildeles et stipend på kr. 1.315,- 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Lillian Kaasen Soleng 
Leder servicekontor 
Direkte innvalg: 77778803 
E-post: lillian.soleng@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur



 

Kvænangen kommune  
Rådmannen 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

Fredrik Blomstereng 
Kvænangsveien 3761 
9161  BURFJORD 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Oppvekst og Omsorg - nr. 31/18 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/345-23 2791/2018 B38 08.11.2018 

 

Svar på søknad om stipend 

 
Saksopplysninger:  
Viser til din søknad om stipend for høsthalvåret 2018. Kommunestyret har bevilget et beløp på 
50.000,- kr til stipend for ungdom under utdanning i 2018. Beløpet deles i 2 like deler, vår og 
høst. Det har i høst kommet inn 19 søknader, der hver søker får kr. 1.315,- Beløper er klart til 
utbetaling i løpet av kort tid. 
 
Vedtak: 
Fredrik Blomstereng tildeles et stipend på kr. 1.315,- 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Lillian Kaasen Soleng 
Leder servicekontor 
Direkte innvalg: 77778803 
E-post: lillian.soleng@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur



 

Kvænangen kommune  
Rådmannen 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

Iben Wassnes 
Kvænangsbotnveien 2519 
9162  SØRSTRAUMEN 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Oppvekst og Omsorg - nr. 30/18 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/345-22 2790/2018 B38 08.11.2018 

 

Svar på søknad om stipend 

 
Saksopplysninger:  
Viser til din søknad om stipend for høsthalvåret 2018. Kommunestyret har bevilget et beløp på 
50.000,- kr til stipend for ungdom under utdanning i 2018. Beløpet deles i 2 like deler, vår og 
høst. Det har i høst kommet inn 19 søknader, der hver søker får kr. 1.315,- Beløper er klart til 
utbetaling i løpet av kort tid. 
 
Vedtak: 
Iben Wassnes tildeles et stipend på kr. 1.315,- 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Lillian Kaasen Soleng 
Leder servicekontor 
Direkte innvalg: 77778803 
E-post: lillian.soleng@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur



 

Kvænangen kommune  
Rådmannen 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

Tom-Harald Sandstrand 
Kvænangsveien 5064 
9161  BURFJORD 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Oppvekst og Omsorg - nr. 29/18 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/345-21 2789/2018 B38 08.11.2018 

 

Svar på søknad om stipend 

 
Saksopplysninger:  
Viser til din søknad om stipend for høsthalvåret 2018. Kommunestyret har bevilget et beløp på 
50.000,- kr til stipend for ungdom under utdanning i 2018. Beløpet deles i 2 like deler, vår og 
høst. Det har i høst kommet inn 19 søknader, der hver søker får kr. 1.315,- Beløper er klart til 
utbetaling i løpet av kort tid. 
 
Vedtak: 
Tom-Harald Sandstrand tildeles et stipend på kr. 1.315,- 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til [Klikk her og skriv klageinstans] .  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet 
kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Lillian Kaasen Soleng 
Leder servicekontor 
Direkte innvalg: 77778803 
E-post: lillian.soleng@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 



 

Kvænangen kommune  
Kvænangen kommune 

 

Kommunehuset, Gargu 8Post/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

Malin Sollund Jacobsen 
Stormovein 2 
9161  BURFJORD 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Oppvekst og Omsorg - nr. 28/18 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/345-20 2786/2018 B38 07.11.2018 

 

Svar på søknad om stipend 

 
Saksopplysninger:  
Viser til din søknad om stipend for høsthalvåret 2018. Kommunestyret har bevilget et beløp på 
50.000,- kr til stipend for ungdom under utdanning i 2018. Beløpet deles i 2 like deler, vår og 
høst. Det har i høst kommet inn 19 søknader, der hver søker får kr. 1.315,- Beløper er klart til 
utbetaling i løpet av kort tid. 
 
Vedtak: 
Malin Sollund Jacobsen tildeles et stipend på kr. 1.315,- 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Lillian Kaasen Soleng 
Leder servicekontor 
Direkte innvalg: 77778803 
E-post: lillian.soleng@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur



 

Kvænangen kommune  
Rådmannen 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

Tobias Farstad 
Stajordveien 123 
9161  BURFJORD 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Oppvekst og Omsorg - nr. 45/18 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/345-37 2805/2018 B38 08.11.2018 

 

Svar på søknad om stipend 

 
Saksopplysninger:  
Viser til din søknad om stipend for høsthalvåret 2018. Kommunestyret har bevilget et beløp på 
50.000,- kr til stipend for ungdom under utdanning i 2018. Beløpet deles i 2 like deler, vår og 
høst. Det har i høst kommet inn 19 søknader, der hver søker får kr. 1.315,- Beløper er klart til 
utbetaling i løpet av kort tid. 
 
Vedtak: 
Tobias Farstad tildeles et stipend på kr. 1.315,- 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Lillian Kaasen Soleng 
Leder servicekontor 
Direkte innvalg: 77778803 
E-post: lillian.soleng@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur



 

Kvænangen kommune  
Rådmannen 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

Håkon Karlsen 
Mellomveien 22 
9161  BURFJORD 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Oppvekst og Omsorg - nr. 42/18 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/345-34 2802/2018 B38 08.11.2018 

 

Svar på søknad om stipend 

 
Saksopplysninger:  
Viser til din søknad om stipend for høsthalvåret 2018. Kommunestyret har bevilget et beløp på 
50.000,- kr til stipend for ungdom under utdanning i 2018. Beløpet deles i 2 like deler, vår og 
høst. Det har i høst kommet inn 19 søknader, der hver søker får kr. 1.315,- Beløper er klart til 
utbetaling i løpet av kort tid. 
 
Vedtak: 
Håkon Karlsen tildeles et stipend på kr. 1.315,- 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Lillian Kaasen Soleng 
Leder servicekontor 
Direkte innvalg: 77778803 
E-post: lillian.soleng@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur



 

Kvænangen kommune  
Rådmannen 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

Sara B Sandstrand 
Kvænangsveien 5064 
9161  BURFJORD 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Oppvekst og Omsorg - nr. 46/18 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/345-38 2806/2018 B38 08.11.2018 

 

Svar på søknad om stipend 

 
Saksopplysninger:  
Viser til din søknad om stipend for høsthalvåret 2018. Kommunestyret har bevilget et beløp på 
50.000,- kr til stipend for ungdom under utdanning i 2018. Beløpet deles i 2 like deler, vår og 
høst. Det har i høst kommet inn 19 søknader, der hver søker får kr. 1.315,- Beløper er klart til 
utbetaling i løpet av kort tid. 
 
Vedtak: 
Sara B. Sandstrand tildeles et stipend på kr. 1.315,- 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Lillian Kaasen Soleng 
Leder servicekontor 
Direkte innvalg: 77778803 
E-post: lillian.soleng@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur
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