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PS 1/19 KULTURSAK  -  Endring av vedtekter 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 03.04.2019  
 

Behandling: 
Endringsforslag fra utvalget: 
Setningen «Styret i hovedlaget skal sende prioritert søknad om kulturmidler» endres til «Dersom 
et lag er delt i flere avdelinger, er det styret i hovedlaget som skal søke om midler.»  
Siste setning i innstillingen fjernes.  
 



Det tilføyes to nye punkter: 
- I 2019 tildeles 75% av tilskuddsmidlene med søknadsfrist våren 2019. Resterende 25% settes av 

til søknader relatert til uforutsette hendelser og arrangementer med søknadsfrist høsten 2019.  
- Administrasjonen utarbeider forslag til nye retningslinjer for tildeling av kulturmidler som skal 

gjelde fra 2020. 

Betegnelsen «kriterier» endres til «retningslinjer». 
 
Endringsforslaget fra utvalget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1) Kommunens retningslinjer for tildeling av kulturmidler beholdes i nåværende form for 

tildelinger i 2019.  
2) Dersom et lag er delt i flere avdelinger, er det styret i hovedlaget som skal søke om midler.  
3) Søknaden skal inneholde en presisering om hva tiltaket gjelder med begrunnelse. Det vedlegges 

en plan og budsjett for alle typer søknader.  
4) I 2019 tildeles 75% av tilskuddsmidlene med søknadsfrist våren 2019. Resterende 25% settes av 

til søknader relatert til uforutsette hendelser og arrangementer med søknadsfrist høsten 2019.  
5) Administrasjonen utarbeider forslag til nye retningslinjer for tildeling av kulturmidler som skal 

gjelde fra 2020. 

 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kommunens kriterier for tildeling av kulturmidler beholdes i nuværende form. 

I tillegg vedtas følgende : 

Styret i hovedlaget, skal sende prioritert søknad om kulturmidler. Søknaden skal inneholde en 
presisering om hva tiltaket gjelder med begrunnelse. Det vedlegges en plan og budsjett for alle typer 
søknader.  For øvrig gjelder i tillegg de generelle regler ved søknader.  

 
 
 

PS 2/19 Kulturpris - midler for 2019 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 03.04.2019  
 

Behandling: 
Endringsforslag fra utvalget:  
Saken utsettes. Utvalg for oppvekst og omsorg ber administrasjonen lage forslag til kriterier for 
tildeling av kulturpris innen utgangen av 2019.  
 
Endringsforslaget fra utvalget ble enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak: 
Saken utsettes. Utvalg for oppvekst og omsorg ber administrasjonen lage forslag til kriterier for 
tildeling av kulturpris innen utgangen av 2019.  
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
På bakgrunn av manglende budsjetterte midler til kulturprisen for 2019, godkjenner utvalget at midler 
omfordeles innenfor budsjett støtte for kulturformål. Beløpet stort kr. 5.000.- hentes med kr. 2.500 fra  
post 14710 257 385 - TILSKUDD TIL LAG/FORENINGER og kr. 2.500 fra post  14711 257 385- TILSKUDD 
SAMFUNNSHUS. Beløpet kr. 5.000.- belastes i ettertid post 14706 257 385. (kulturpris) 

Ved tildeling av kulturmidler tas det hensyn til at postene 14710 og 14711 er redusert til henholdsvis kr. 
97.500.- og 22.500.  

 

PS 3/19 KULTURSAK  -  Søknad om støtte til 17. mai arrangement i 
Kvænangsbotn 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 03.04.2019  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Søknaden avslås. 

Begrunnelse for avslaget er manglende tilgjengelige midler på kulturbudsjettet. Søker oppfordres 
imidlertid til å gå i dialog med styret i hoved laget når det gjelder søknad om kulturmidler for 2019.   

 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Søknaden avslås. 

Begrunnelse for avslaget er manglende tilgjengelige midler på kulturbudsjettet. Søker oppfordres 
imidlertid til å gå i dialog med styret i hoved laget når det gjelder søknad om kulturmidler for 2019.   

 
 
 

PS 4/19 KULTURSAK  -  Søknad om midler til matservering - samefolkets 
dag 2019 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 03.04.2019  
 



Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Søknaden avslås. 

Begrunnelse for avslaget er manglende tilgjengelige midler. Vi anmoder imidlertid søker om å sende inn 
en ny søknad i forbindelse med tildeling av kulturmidler, sammen med de nødvendige tilleggs 
opplysninger som er nevnt i saks vurderingen og i henhold til retningslinjer for kulturmidler. 

 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Søknaden avslås. 

Begrunnelse for avslaget er manglende tilgjengelige midler. Vi anmoder imidlertid søker om å sende inn 
en ny søknad i forbindelse med tildeling av kulturmidler, sammen med de nødvendige tilleggs 
opplysninger som er nevnt i saks vurderingen og i henhold til retningslinjer for kulturmidler. 

 
 
 

PS 5/19 KULTURSAK - Søknad om støtte til bokutgivelse 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 03.04.2019  
 

Behandling: 
Endringsforslag fra utvalget: Utvalg for oppvekst og omsorg oversender saken til formannskapet 
uten innstilling. 
 
Endringsforslaget fra utvalget ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Utvalg for oppvekst og omsorg oversender saken til formannskapet uten innstilling. 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
 

Hovedutvalg for oppvekst/omsorg innstiller overfor Kvænangen formannskap at søknad fra Ole N 
Johansen om økonomisk bidrag til utgivelse av bok om bygden Meiland, imøtekommes. 

Det bevilges et økonomisk bidrag på kr. 2.500 fra konto 14710-101-100 – lag/foreninger. 

 



 

PS 6/19 Kultursak - Tilskudd til støttesenter mot incest og seksuelle overgrep 
for 2019 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 03.04.2019  
 

Behandling: 
Endringsforslag fra utvalget: 
 
Siste setning i innstillingen endres til «Årlige beløp belastes konto TILSKUDD 14725 200 202." 
 
Administrasjonssjefens innstilling med endringsforslaget fra utvalget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Det inngås en treårig avtale for perioden 2019 – 2021 med SMISO etter alternativ 3. 
SMISO innvilges et beløp på kr. 15.000.- for 2019 og deretter et årlig beløp på kr. 5.000.- i resten av 
avtaleperioden.  
Årlige beløp belastes konto TILSKUDD 14725 200 202. 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
 
Det inngås en treårig avtale for perioden 2019 – 2021 med SMISO etter alternativ 3. 
SMISO innvilges et beløp på kr. 15.000.- for 2019 og deretter et årlig beløp på kr. 5.000.- i 
resten av avtaleperioden.  
Beløpet kr. 15.000.- belastes konto TILSKUDD 14725 200 202.  
 
 

PS 7/19 KULTURSAK - Søknad om støtte til kurs - 4 H arrangement 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 03.04.2019  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Søknaden avslås. 

Begrunnelse for avslaget er manglende tilgjengelige midler på kulturbudsjettet.  

 
 
 



Administrasjonssjefens innstilling 
 
Søknaden avslås. 

Begrunnelse for avslaget er manglende tilgjengelige midler på kulturbudsjettet.  

 
 

PS 8/19 Kompetanseplan i helse og omsorg 2019 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 03.04.2019  
 

Behandling: 
Endringsforslag fra utvalget:  
 
Siste setning endres til: «Det innføres fagutviklere i Hjemmetjenesten, Gargo og TU innen 
2020.»  
 
Administrasjonssjefens innstilling med endringsforslaget fra utvalget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kvænangen administrasjonsutvalg vedtar Plan for kompetanseutvikling i helse og omsorg 2019.  
Det innføres fagutviklere i Hjemmetjenesten, Gargo og på TU innen 2020.  
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen administrasjonsutvalg vedtar Plan for kompetanseutvikling i helse og omsorg 2019.  
Det innføres fagutviklere i Hjemmetjenesten, Gargo og på TU med 20% stillingsressurs hver 
innen 2020.  
 

PS 9/19 Referatsaker 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 03.04.2019  
 

Behandling: 
Referatsakene tas til orientering. 

Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
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