
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Utvalg for oppvekst og omsorg 
Møtested: Kommunehuset 
Dato: 26.11.2018 
Tidspunkt: 09:00 – 11:30.  

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

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Rickard Printz MEDL AP 
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Susanne B Jørgensen Rickard Printz AP 
   

 
Merknader: Ingen merknader til saksliste og innkalling. 
Lisa Løkkemo orienterte om barnevern. 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Bjørn Ellefsæter Konst administrasjonssjef 
Marit Boberg Ungdomsleder (kun bv-orientering og sak 23/18) 

 
 
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.  
 
                                      
                            _____________________                                                             _______________________ 

         Susanne Naim             Valter Olsen 

                                        Saksliste 
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PS 23/18 Framtidig organisering av BUFFF / Fritidsklubben 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 26.11.2018  
Behandling: 
Tilleggsforslag fra utvalget: Det videre arbeidet ses i sammenheng med framtidig kommunal 
organisering. Det må ses på det samlede fritidstilbudet og forebyggende tiltak til barn og 
ungdom.  
Innstillingen med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
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. Det videre arbeidet ses i sammenheng med framtidig 
kommunal organisering. Det må ses på det samlede fritidstilbudet og forebyggende tiltak til barn 
og ungdom. 



 

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.  
 

PS 24/18 Prosjekt Nye Kvænangen b&u-skole, skisse og kostnadsoversikt for 
uteområde 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 26.11.2018  
Behandling: 
Innstillingen endres etter møte med Verte AS den 21.11.18. 
Endret innstilling fra administrasjonssjef:  
 Anita Veiseth fra Verte AS går inn som prosjektleder og fullfører prosjektet med 

uteområdet.  
 Som styringsgruppe (SG) nedsettes en gruppe med 1-2 politikere, 1-2 lærere, 

administrasjonssjef og etatsleder NUT.  
 Som arbeidsgruppe (AG) nedsettes 4 lærere (de som sitter i nåværende brukergruppe), 2 fra 

NUT (Terje Soleng og Dag Åsmund Farstad) og representant fra Burfjord IL (Espen 
Farstad). 

 De 2 brukergruppene fortsetter som nå og tas med der det er naturlig. 
 Arbeidet ferdigstilles innen 01.02.19 slik at det går til politisk behandling i februar 2019. 

Dette innbefatter kart/skisse og kostnadsoversikt med kvalitetssikrede priser.  
 Det utarbeides reguleringsplan for hele området. Vi vurderer å ta planen i egen regi.  
Den endrede innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Skisse for uteområdet og kostnadsoversikt tas til orientering. 
Prosjekt Uteområde/inventar Nye Kvænangen b&u-skole organiseres som prosjekt slik:  
 Anita Veiseth fra Verte AS går inn som prosjektleder og fullfører prosjektet med 

uteområdet.  
 Som styringsgruppe (SG) nedsettes en gruppe med 1-2 politikere, 1-2 lærere, 

administrasjonssjef og etatsleder NUT. 
 Som arbeidsgruppe (AG) nedsettes 4 lærere (de som sitter i nåværende brukergruppe), 2 fra 

NUT (Terje Soleng og Dag Åsmund Farstad) og representant fra Burfjord IL (Espen 
Farstad). 

 De 2 brukergruppene fortsetter som nå og tas med der det er naturlig. 
 Arbeidet ferdigstilles innen 01.02.19 slik at det går til politisk behandling i februar 2019. 

Dette innbefatter kart/skisse og kostnadsoversikt med kvalitetssikrede priser.  
 Det utarbeides reguleringsplan for hele området. Vi vurderer å ta planen i egen regi.  
 
 
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.  

 

PS 25/18 REFERATSAKER 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 26.11.2018  
 

Behandling: 
Referatsaker tas til orientering. 
 

Vedtak: 
Referatsaker tas til orientering. 
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