
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Utvalg for oppvekst og omsorg 
Møtested: Kommunehuset 
Dato: 16.10.2018 
Tidspunkt: 09:00 – 12:15. 

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

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 

    Ingen 

Merknader: 
 Sak 20 og 21 ble behandlet først.  
 Neste utvalgsmøte flyttes til torsdag 22/11 kl 1100.  
 Sak om prosjekt Kvbu og flerbrukshall ble tatt opp til diskusjon.  
 Referatsak Forebyggende barne- og ungdomsarbeid legges fram som politisk sak til 

neste møte.  
 Ordensreglementet for skolen må revideres.  
 Plan for psykososiale forhold på skolen må legges fram til behandling.  

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Bjørn Ellefsæter Konst administrasjonssjef 
Marit Boberg Ungdomsleder, kun sakene 20 og 21.  
Mia Johnsen Ungdomsrådet, kun sakene 20 og 21 
Ellen Pedersen  Ungdomsrådet, kun sakene 20 og 21 

 
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 19/18 Opprettelse av interkommunalt 
barnevernssamarbeid i Nord-Troms 

 2015/238 

PS 20/18 Status og foreløpige investeringsrammer inventar 
og uteområder KVBU 

 2015/753 

PS 21/18 Kvalitetsmelding for grunnskolen 2017 - 2018  2018/26 
PS 22/18 Referatsaker   
RS 43/18 Vedtak på søknad om spesialpedagogisk hjelp 

etter barnehageloven § 19 
X 2018/259 

RS 44/18 Søknad om forlenget permisjon X 2017/298 
RS 45/18 Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage. X 2016/329 
RS 46/18 Svar på søknad om permisjon fra 01.08.2018 - 

31.07.2019 
X 2015/629 

RS 47/18 Oppfølgingsordning  2018/26 
RS 48/18 Rapport vedrørende utførte salgs, skjenke og 

røykekontroller. 
 2018/40 

RS 49/18 Samarbeidsavtale DKS 2018-2020  2018/47 
RS 50/18 Kvænangen kommunes kontaktperson i prosjekt 

"Mobbeombud i Troms" 
 2018/279 

RS 51/18 Forebyggende barne- og ungdomsarbeid  2018/342 
RS 52/18 Status og veien videre - tilbakemelding til 

veilederkorpset 
 2018/26 

RS 53/18 Temadag psykisk helse  2018/342 
RS 54/18 Dispensasjon fra utdanningskrav Burfjord 

barnehage 
 2015/729 

 
 

PS 19/18 Opprettelse av interkommunalt barnevernssamarbeid i Nord-Troms 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 16.10.2018  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
1) Kvænangen kommune etablerer interkommunalt samarbeid om felles barneverntjeneste med 

Nordreisa, Skjervøy, Lyngen og Gàivuotna/Kåfjord/Kaivuono.  
2) Samarbeidet etableres som et administrativt vertskommunesamarbeid i medhold av 

kommunelovens § 28 1-b. Verts-kommunen blir den kommunen hvor barnevernlederen for 
samarbeidet er ansatt. 

3) Kommunestyret godkjenner vedlagte samarbeidsavtale. 
4) Anbefalingene i sluttrapport «Interkommunalt barnevernsamarbeid i Nord Troms» legges til grunn.  



5) Samarbeidet iverksettes fra og med 1. januar 2020. I perioden fra positivt vedtak og fram til dato 
1.1.2020 skal samarbeidskommunene avdekke og avklare alle praktiske spørsmål slik at 
samarbeidet kan skje så effektivt som mulig fra iverksettelsesdato. 

6) Med bakgrunn i gitt frist, 1.1.2019, iverksetter kommunene et formalisert akuttberedskap fra 
samme dato.  I tiden fra positivt vedtak fram til gitt dato skal samarbeidskommunene avdekke og 
avklare alle praktiske spørsmål slik at samarbeidet kan skje så effektivt som mulig fra tidspunktet 
for iverksettelse.  

7) Anbefalingene i sluttrapport fra Noodt & Reiding legges til grunn for samarbeidet. 
8) Samarbeidskommunene fordeler kostnadene i samarbeidet etter vanlig fordelingsnøkkel 40 / 60. 40 

% av totalkostnaden fordeles fast mellom samarbeidskommunene. 60 % fordeles etter 
innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune per 01.01. hvert år. 

9) Kommunestyret ber rådmannen foreta videredelegering av sin myndighet til vertskommunen for de 
oppgaver som skal utføres og avgjørelser som skal treffes etter vertskommuneavtalen (jfr 
kommunelovens § 28-1 b pkt 3). 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
10) Kvænangen kommune etablerer interkommunalt samarbeid om felles barneverntjeneste med 

Nordreisa, Skjervøy, Lyngen og Gàivuotna/Kåfjord/Kaivuono.  
11) Samarbeidet etableres som et administrativt vertskommunesamarbeid i medhold av 

kommunelovens § 28 1-b. Verts-kommunen blir den kommunen hvor barnevernlederen for 
samarbeidet er ansatt. 

12) Kommunestyret godkjenner vedlagte samarbeidsavtale. 
13) Anbefalingene i sluttrapport «Interkommunalt barnevernsamarbeid i Nord Troms» legges til grunn.  
14) Samarbeidet iverksettes fra og med 1. januar 2020. I perioden fra positivt vedtak og fram til dato 

1.1.2020 skal samarbeidskommunene avdekke og avklare alle praktiske spørsmål slik at 
samarbeidet kan skje så effektivt som mulig fra iverksettelsesdato. 

15) Med bakgrunn i gitt frist, 1.1.2019, iverksetter kommunene et formalisert akuttberedskap fra 
samme dato.  I tiden fra positivt vedtak fram til gitt dato skal samarbeidskommunene avdekke og 
avklare alle praktiske spørsmål slik at samarbeidet kan skje så effektivt som mulig fra tidspunktet 
for iverksettelse.  

16) Anbefalingene i sluttrapport fra Noodt & Reiding legges til grunn for samarbeidet. 
17) Samarbeidskommunene fordeler kostnadene i samarbeidet etter vanlig fordelingsnøkkel 40 / 60. 40 

% av totalkostnaden fordeles fast mellom samarbeidskommunene. 60 % fordeles etter 
innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune per 01.01. hvert år. 

18) Kommunestyret ber rådmannen foreta videredelegering av sin myndighet til vertskommunen for de 
oppgaver som skal utføres og avgjørelser som skal treffes etter vertskommuneavtalen (jfr 
kommunelovens § 28-1 b pkt 3). 

 

PS 20/18 Status og foreløpige investeringsrammer inventar og uteområder 
KVBU 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 16.10.2018  
Behandling: 
Tilleggsforslag fra utvalget: 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.   
Innstillingen med forslaget fra utvalget ble enstemmig vedtatt.  



Vedtak: 
Saken tas til orientering. Endelige investeringsrammer innarbeides i kommunens investerings-
budsjett 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. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Saken tas til orientering. Endelige investeringsrammer innarbeides i kommunens 
investeringsbudsjett for 2019. 

PS 21/18 Kvalitetsmelding for grunnskolen 2017 - 2018 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 16.10.2018  
Behandling: 
Tilleggsforslag fra utvalget: Saken følges opp med temadager om skole/ungdom og helse i 
utvalget våren 2019. For helse tas det utgangspunkt i folkehelseprofilen.  
Administrasjonssjefens innstilling med tilleggsforslaget fra utvalg for oppvekst og omsorg ble 
enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Saken tas til orientering. Saken følges opp med temadager om skole/ungdom og helse i utvalget 
våren 2019. For helse tas det utgangspunkt i folkehelseprofilen. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Saken tas til orientering.  

PS 22/18 Referatsaker 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 16.10.2018  
Behandling: 
Referatsakene tas til orientering. 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 



RS 43/18 Vedtak på søknad om spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven 
§ 19 

RS 44/18 Søknad om forlenget permisjon 

RS 45/18 Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage. 

RS 46/18 Svar på søknad om permisjon fra 01.08.2018 - 31.07.2019 

RS 47/18 Oppfølgingsordning 

RS 48/18 Rapport vedrørende utførte salgs, skjenke og røykekontroller. 

RS 49/18 Samarbeidsavtale DKS 2018-2020 

RS 50/18 Kvænangen kommunes kontaktperson i prosjekt "Mobbeombud i 
Troms" 

RS 51/18 Forebyggende barne- og ungdomsarbeid 

RS 52/18 Status og veien videre - tilbakemelding til veilederkorpset 

RS 53/18 Temadag psykisk helse 

RS 54/18 Dispensasjon fra utdanningskrav Burfjord barnehage 


