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Vedrørende nytt samarbeid med Alta barneverntjeneste

Det vises til at samarbeidet deres med Nordreisa barne’verntjeneste opphører og at nytt samarbeid
med Alta barneverntjeneste trer til kraft 01.01.2020.

Fylkesmarinen har siden 2011 gitt tilskudd til stillinger i det kommunale barnevernet i samarbeidet
Kvænangen og Nordreisa barneverntjeneste. Sist med brev av 08.05.2018 hvor det ble gitt tilskudd til
2,5 stillinger til I Kvænangen og Nordreisa barneverntjeneste. Når samarbeidet med Nordreisa nå
avsluttes har Fylkesmannen gjort ny fordeling av disse midlene. I den forbindelse iriformeres dere
om at det vil bli gitt tilskudd til 0,5 % stilling som Kvæfjord kommune tar med inn i nytt samarbeid
med Alta barneverntjeneste som følge av tilskuddsordningen.

Dere ønskes lykke til med forberedelser og nytt samarbeid.

Med hilsen

Merete jenssen (e.f.) Cecilie Ma rie Zachariassen
leder for barneverriseksjonen rådgiver oppvekst og barnevern
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Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 20.06.2019

Behandling:

Tilleggsforslag fra Sp/Kp/SV/HJFrP: Endringer i innstillingens punkt 4, tillegg: Fastboende
prioriteres.

Tilleggsforslag fra Ap: Låvanveien betjener både bedrifter og nært forestående fast bosetting.
Fiskeplassen er i tillegg en yndet fritids og rekreasjonsområde. Låvanveien tas inn som en del av
de brøytestrekningene som brøytes i kommunal regi. Utgiftene til alle veistrekningene
innarbeides i budsjett for 2020.

Tilleggsforslaget fra SpIKp/SV/H/FrP ble vedtatt med 9 stemmer mot tilleggsforslaget fra Ap
som fikk 6 stemmer.

Innstillingen med tilleggsforslaget fra SpIKpISV/HJFrP ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Vintervedlikehold av kommunale veier med inngåtte kontrakter for vintervedlikehold 2016-
2020 ± opsjon på 1. år videreføres samt strekningene Spildra, Reinijord og Saltnes (Vikselva
Saltnes).

Gjelder følgende strekninger:

Hamnebukt 3 380 meter
Saltnes I 600 meter
Alteidet 720 meter, Boligfelt og vei til vannbehandlingsanlegg
Alteidet I 170 meter (E6 til gml. Felleskiøpkai) (ble endret i 2018)
Storeng i 600 meter
Burfjord 4 900 meter, boligfelt, skole, bamehage, Gargofiata, GIS-vei
Burfiord plasser 18 500 m2
Kviteberg 3 100 meter
Burfjorddalen I 370 meter
Sætra i 220 meter, boligfelt, industriområde
Sekkemo 2 000 meter
Sørstraumen 2 970 meter
Toppelbukt 3 800 meter
Spildra 2 400 meter
Reinfjord i 000 meter

Vintervedlikehold av kommunale veier hvor kommunal brøyting har opphørt, samt kommunale
veier som ikke har hatt kommunal brøyting tas inn under ordning for brøytetilskudd «brøyting i
veiose bygder». Det forutsettes at det er fast bosetting, og! eller registrerte bedrifter med
forretningsadresse på strekningen. (I henhold til K - sak 54/18 — 27.06.20 18.)

Tildelingskriterier i Retningslinjer for kommunalt brøytetilskudd endres.

Under punkt 4. beholdes kun setning om adresse.

Nytt punkt 4. Tildelingskriterier

Fast bostedsadresse, og! eller registrerte bedrifter medforretningsadresse på strekningen.

Fastboende prioriteres.

Det settes av kr. 200.000,- årlig til brøytetilskudd med virking fra 2020.

Følgende strekninger omfattes av ordning for brøytetilskudd «brøyting i veilose bygder»

Segivik I 800 meter I



Låvan 3 000 meter (fra gml. Felleskjøpskai ut til Låvan)
Moa (Kjækan) 600 meter
Vangen (Kvænangsbotn) 2 400 meter
Olgola 600 meter
Kjækanveien 200 meter (FV 367 - til kryss innkjøring skole område)


