Møteinnkalling

Kvæfjord kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Levekårsutvalget
Kvæfjord rådhus, møterom 2
23.11.2016
09:30

Eventuelt gyldig forfall meldes til kommunens servicekontor på tlf 77 02 30 00 eller ved e-post:
postmottak@kvafjord.kommune.no som sørger for innkalling av varamedlem.
Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Innkalling er sendt til:
Navn
Karin Eriksen
Lars-Jonny Pedersen
Sigrid Mentzen Mathisen
Bente Hennie Fritjofsdatter
Berg
Torstein Hanssen
Terje Sivertsen
Linda Alise Karlsen

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
SP
AP
AP
SP

Medlem
Medlem
Medlem

AP
FP
V
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Saksnr

Innhold

PS 36/16

Godkjenning av møtebok fra levekårsutvalgets møte 26.10.2016

PS 37/16

Høring: budsjett og økonomiplan 2017-2020

PS 38/16

Kvæfjord kommunes kulturpris 2016

PS 39/16

Kvæfjord kommunes miljøpris 2016

PS 40/16

Orienteringssak: Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

PS 41/16

Orienteringssak: Kvæfjord kommunes praktisering av ordninga med
brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

PS 42/16

Referatsaker

RS 49/16

Bosetting av flyktninger 2017 - reduksjon av vedtak

RS 50/16

Ang. plan for bruk av bomberomarealene iKvæfjordhallen

RS 51/16

Videre drift av Flesnes oppvekstsenter, avd.barnehage

RS 52/16

Den kulturelle skolesekken - Fordeling av spillemidler for skoleåret
2016-2017

RS 53/16

Referat fra møte i SU/SMU 2.1.2016 - Vik oppvekstsenter

RS 54/16

Henvendelse om bygging av balkonger på Boas

RS 55/16

Fordeling av tilskudd 2016- 2017 Kulturelle spaserstokken

RS 56/16

Invitasjon til deltakelse i forskningsprosjekt vedr demens og
utviklingshemming

RS 57/16

Til orientering- Nasjonal utlysning av driftsavtale for asylmottak for
enslig mindreårige

RS 58/16

Anmodning om bosetting av flyktninger for 2016 og planperioden
2017-2019

RS 59/16

Tilbakemelding til eldrerådet på henvendelse av 08.07.2016 ad møteog talerett i kommunestyret og politiske utvalg for eldrerådet
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

16.11.2016
2016/11

Saksnr
36/16

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Levekårsutvalget

Lars Tverseth
77 02 31 92

Møtedato
23.11.2016

Godkjenning av møtebok fra levekårsutvalgets møte 26.10.2016

Administrasjonssjefens innstilling
Levekårsutvalget i Kvæfjord godkjenner møtebok fra levekårsutvalgets møte 8.6.2016. Til å signere
møteboken velges:
1...
2...
Dokumenter i saken:
Møtebok fra Levekårsutvalget i Kvæfjord sitt møte 26.10.2016
K-sak 68/13 Endring i kommunestyrets reglement – pkt 3 Innkalling til møter
K-sak 3/13 Kommunestyrets reglement – oppdatering
Saksopplysninger
Det følger av kommuneloven § 15 at kommunestyret fastsetter regler om føring av møtebok. Regler for
føring av møtebok er senest behandlet i K-sak 3/13 Kommunestyrets reglement - oppdatering der det
framgår at reglene for møteavvikling også gjelder for andre kommunale utvalg.
I forarbeider til kommuneloven av 1992 er det gitt prinsipper for hva som bør føres inn i møteboka.
Lovproposisjonen påpekte som vesentlig at berørt organ kan innestå for det som er protokollert og at det
av den grunn sørges for at organet godkjenner møteboka etter hvert møte. Godkjenning kan skje på flere
måter, lokal praksis er at organet selv i neste møte godkjenner (eller forkaster) møteboka samtidig som to
medlemmer som tok del i det aktuelle møte velges til å gjennomgå og underskrive møteboka på organets
vegne, jf § 5 i reglementet.
Bestemmelsen kom inn i reglementet samtidig med vedtak om elektronisk føring av møtebok. Etter dette
skal både utvalgsmedlemmer og andre ha tilgang til møtebok via kommunens hjemmeside
www.kvafjord.kommune.no. Papirversjonen kan også fås ved henvendelse til servicekontoret.
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Behandlingen av saker som lovhjemlet er unntatt offentlighet, tas ikke inn i den del av møteboka som er
åpent tilgjengelig.
Det er påpekt som ulempe at det kan være langt fram til neste møte, og at administrasjonen da kan nøle
med å iverksette et vedtak før man sikkert vet at det som er protokollert vil bli godkjent. En
godkjenningsprosedyre betyr imidlertid ikke at vedkommende organ har fri rådighet når det gjelder
møtebokas innhold. Vedtak som er gjort, kan ikke endres eller justeres kun ved senere endring av
møteboka. Om det er på det rene hvilket vedtak som ble truffet, kan administrasjonen sette det ut i livet.
Det er ikke innkommet merknader til møtebok for ovennevnte møte i levekårsutvalget.

Lars Tverseth
kultur- og oppvekstsjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

16.11.2016
2016/1159

Saksnr
26/16
37/16
40/16
16/16
12/16

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet
Levekårsutvalget
Teknisk utvalg
Råd for funksjonshemmede
Arbeidsmiljøutvalget

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
22.11.2016
23.11.2016
24.11.2016
24.11.2016
25.11.2016

Høring: budsjett og økonomiplan 2017-2020

Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling.

Dokumenter i saken:
Administrasjonssjefens forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020
F-sak 91/16 Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020
Saksopplysninger
I formannskapsmøte 14.11.2016 la administrasjonssjefen fram sitt forslag til budsjett for 2017 og
økonomiplan for 2017-2020. Det vises i sin helhet til utsendt særtrykk av dette forslaget, som også kan
lastes ned fra kommunens hjemmeside på internett, direkte link dit:
http://www.kvafjord.kommune.no/index.php/aktuelt/3159-budsjett-og-okonomiplan-2017-2020
Formannskapet tok i første omgang forslaget fra administrasjonssjefen til orientering. Saken fremmes
som høringssak for ungdomsrådet, eldrerådet, levekårsutvalget, teknisk utvalg og råd for
funksjonshemmede som kan komme med vurderinger og synspunkter på det foreliggende forslag, som
innspill opp mot at formannskapet avgir sin budsjettinnstilling til kommunestyret den 28.11.2016.
Budsjettsaken behandles i kommunestyret 15.12.2016

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

16.11.2016
2016/1228

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Lars Tverseth
77 02 31 92

NB: Unntatt offentlighet, jfr. off.lov § 5
Hva angår vedtak i saken – jfr. off.lov §
26, 2. ledd hva angår innkomne forslag

Saksnr
38/16

Utvalg
Levekårsutvalget

Møtedato
23.11.2016

Kvæfjord kommunes kulturpris 2016
Administrasjonssjefens innstilling
Saken legges fram uten administrativ innstilling til vedtak.
Dokumenter i saken:
Vedlegg:
Vedtekter for Kvæfjord kommunes kulturpris
Oversikt over tidligere års prisvinnere
Øvrige dokumenter:
KO-sak 002/03 Vedr rammer og retningslinjer for Kvæfjord kommunes kulturpris og Kvæfjord
kommunes miljøpris — m/vedlegg
KO-sak 18/06 Endringer i prosedyrer for tildeling av kulturprisen/miljøprisen
Tidligere års saksdokumenter
Saksopplysninger
Kvæfjord kommune ved levekårsutvalget kan årlig dele ut Kvæfjord kommunes kulturpris. Prisbeløpet er kr
8.000,-. Med prisen følger et synlig tegn på at prisen er tildelt vedkommende. Det synlige tegnet har i mange år
vært et kalligrafert og innrammet diplom, men er nå avløst av en kunstnerisk utformet tegning med aktuelt
motiv.
Kulturprisen skal være en inspirasjonskilde til kunstnerisk og kulturell aktivitet i Kvæfjord kommune, og
den skal gi uttrykk for kommunens anerkjennelse av og honnør til prisvinneren. Kulturprisen kan tildeles
enkeltpersoner, foreninger eller institusjoner innen Kvæfjord kommune.
Overrekkelsen av prisen skal normalt foretas av ordfører på et eget førjulsarrangement i kommunens regi. I de
senere år, også noe avhengig av den politiske møteplanen, har det vist seg mest praktisk å utsette
prisoverrekkelsen til ut i januar det påfølgende året. Dette er en ordning som alle involverte parter har bifalt.
Det er derfor lagt til grunn at administrasjonen, i samråd med ordfører, årlig kan fastsette
prisutdelingstidspunkt ut fra hva som passer både for prismottaker(e) og øvrige impliserte.
I de siste årene er også kommunens næringslivspris utdelt samtidig med kulturprisen og miljøprisen.
Kunngjøring av kulturprisen har skjedd ved annonsering i Harstad Tidende og Bladet Vesterålen, samt på kommunenes
hjemmeside. Frist for å sende inn forslag på kandidater var satt til 1. november 2016. Det er ikke kommet inn
nye forslag på kandidater. Etter oppdatering av vedtektene kan det også tas hensyn til tidligere foreslåtte kandidater,
uten at disse er foreslått på nytt.
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Levekårsutvalget kan også selv på fritt grunnlag peke ut kandidater til kulturprisen, herunder velge blant tidligere

de foreslåtte. Levekårsutvalget kan også velge å ikke utdele noen kulturpris for 2016.
Ut fra tidligere praksis/bestemmelser vil de innkomne forslag på kandidater i utgangspunktet ikke bli offentliggjort,
jamfør offentlighetsloven § 26, 2. ledd. Med henvisning til offentlighetslovens 5 legges det også til grunn at
levekårsutvalget har hjemmel for å fortsette praksisen med at navn på eventuell prisvinner først offentliggjøres
ved overrekkelse.
Vurderinger
Det tilligger levekårsutvalget å vurdere hvem som eventuelt bør tildeles Kvæfjord kommunes kulturpris
2016. Saken fremmes derfor fra administrasjonens side uten videre vurderinger og innstilling til vedtak.
Administrasjonen vil likevel, etter avtale med utvalgsleder, kunne gi en orientering om både skrevne og uskrevne
regler som så langt har ligget til grunn for utvelgelse av prisvinnere(e).

Lars Tverseth
kultur- og oppvekstsjef
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Notat

Kvæfjord kommune
Kultur- og oppvekstavdelingen
Deres dato:
Deres ref:

Vår dato:
Vår ref:

29.11.2007
2007/1321 / 076

Lars Tverseth
77 02 31 92

VEDTEKTER FOR KVÆFJORD KOMMUNES KULTURPRIS
Oppdatert pr 27.11.2007 - jf. LEV-sak 10/07
1. Kvæfjord kommunes kulturpris kan deles ut hvert år. Prisbeløpet er 8.000 kr.
2. Gjennom kunngjøring i pressen1 gjør administrasjonen det kjent at det innen 1. november hvert
år kan fremmes forslag på kandidater til Kvæfjord kommunes kulturpris.2
3. Kvæfjord kommunes kulturpris skal være en inspirasjonskilde til kunstnerisk og kulturell
aktivitet i Kvæfjord kommune, og den skal gi uttrykk for kommunens anerkjennelse av og
honnør til prisvinneren.
4. Kvæfjord kommunes kulturpris tildeles enkeltpersoner, foreninger eller institusjoner innen
Kvæfjord kommune.
5. Levekårsutvalget treffer avgjørelse om hvem som tildeles Kvæfjord kommunes kulturpris. Det
forutsettes skriftlig begrunnelse for avgjørelsen.
6. Kvæfjord kommunes kulturpris overrekkes av ordfører, varaordfører eller leder i
levekårsutvalget. Prisen utdeles ved et eget arrangement i kommunens regi.3 Med kulturprisen
følger også et synlig tegn på at prisen er tildelt vedkommende.4

Lars Tverseth
kultur- og oppvekstsjef

Felles kunngjøring av Kvæfjord kommunes kulturpris og Kvæfjord kommunes miljøpris
Levekårsutvalget kan selv foreslå kandidater til kulturprisen
3 Felles arrangement der også Kvæfjord kommunes miljøpris deles ut, dersom denne er vedtatt utdelt det aktuelle
året
4 Det synlige tegnet er p.t. et kalligrafert diplom eller en kunstnerisk utformet tegning
1
2
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Oversikt over mottakere av kulturprisen (tidl. Kv.statuetten)
År
Utvalgssak
Mottaker
1971
Størker Iver Størkersen
1972
Harry Arnesen
1973
Ingar Ågesen
1974
John Fagerli
1975
Morten Bartnæs
1976
063/76
Ingen utdeling
1977
049/77
Berta Nesje
1978
044/78
Åge Hagen
1979
049/79
Mildrid Fagerli
1980
062/80
Arnulf Meyer
1981
049/81
Ingen utdeling
1982
071/82
Torleif Berg og Arild Eriksen
1983
051/83
Jakob Vaskinn
1984
087/84
Bjørg Vaskinn
1985
078/85
Liss Paulsen
1986
078/86
Willy Johansen
1987
074/87
Eva Olsen
1988
062/88
Egil Fjelldal
1989
077/89
Kåre Hagen
1990
043/90
Unni Chruiskshank
1991
047/91
Arne Sjonsti
1992
048/92
Rudolf Bendiksen
Endringer i vedtektene -> Kulturpris
1993
1994
1996
1997
1998
1999
1999
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

045/93
033/94
035/96
081/97
060/98
032/99

Arne Aronsen
Eva Gregussen
Arne Johan Johansen og Gerd Salen
Per Størkersen
Rolf Solvang
Tusenårsmarkering - 2 priser utdelt
Ola Bremnes
Synnøve S. Olsen og Doris Markussen
037/00
Kvæfjord Mannskor
030/01
Kvæfjord Historielag
Ingen utdeling
017/03
AL Kvæfjordløyper
024/04
Anne Semb
021/05
Borkenes Skolekorps
021/06
Kvæfjord Baptistmenighet (for sitt ungdomsarbeid)
LEV-sak 10/07
Hans Julius Edvardsen
31/08
UL Samhold, Flesnes
33/09
2 priser utdelt
Herleik Kristiansen
Torstein Nilsen
028/10
Revyselskapet Framifrå
31/11
Heine T. Bakkeid
030/12
Sør-Troms Museum, Avdeling Trastad Samlinger
32/13
Helge Andreassen og Wenche Hunstad i fellesskap
21/14
Austerfjordtreffet
29/15
Frode Wikeland og Brynjar Wikelnad i fellesskap

11

Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

16.11.2016
2016/1215

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Lars Tverseth
77 02 31 92

NB: Unntatt offentlighet, jfr. off.lov § 5
hva angår vedtak i saken – jfr. off-lov §
26, 2. ledd hva angår innkomne forslag

Saksnr
39/16

Utvalg
Levekårsutvalget

Møtedato
23.11.2016

Kvæfjord kommunes miljøpris 2016

Administrasjonssjefens innstilling
Saken legges fram uten administrativ innstilling til vedtak.
Dokumenter i saken:
Vedlegg:
Oversikt over foreslåtte kandidater – i SÆRTRYKK kun til møtende utvalgsmedlemmer
Statutter og retningslinjer for Kvæfjord kommunes miljøpris
Oversikt over tidligere års prisvinnere
Øvrige dokumenter:
KO-sak 002/03 Vedr rammer og retningslinjer for Kvæfjord kommunes kulturpris og Kvæfjord
kommunes miljøpris, m/vedlegg
KO-sak 18/06 Endringer i prosedyrer for tildeling av kulturprisen/miljøprisen
Tidligere års saksdokumenter
Saksopplysninger
Kvæfjord kommune ved levekårsutvalget kan årlig dele ut Kvæfjord kommunes miljøpris. Prisbeløpet er 4.000
kr. Med prisen følger et synlig tegn på at prisen er tildelt vedkommende. Det synlige tegnet har i mange år vært
et kalligrafert diplom, men dette er avløst av en kunstnerisk utformet tegning med aktuelt motiv.
Miljøprisen skal være en inspirasjonskilde til miljøskapende løsninger ved utforming av bygninger og anlegg,
eller ved landskapsbearbeiding. Det legges vekt på:





Lokal tilpasning
Stedlig byggeskikk for bygninger og tun
Bygnings- og landskapsvern, herunder hager og parker
M iljøver n

Miljøprisen kan tildeles enkeltpersoner, lag, foreninger eller institusjoner i Kvæfjord kommune. Overrekkelsen
skal normalt foretas av ordfører på et eget førjulsarrangement i kommunens regi. På dette arrangementet utdeles
også Kvæfjord kommunes kulturpris for det aktuelle året. Det har i de senere år, også noe avhengig av den
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politiske møteplanen, vist seg mest praktisk å utsette prisoverrekkelsen(e) til ut i januar det påfølgende året. Dette
er en ordning som alle parter har bifalt. Det er derfor lagt til grunn at administrasjonen, i samråd med ordfører,
årlig kan fastsette prisutdelingstidspunkt ut fra hva som passer både prismottaker(e) og øvrige impliserte. I de
siste årene har også næringslivsprisen blitt utdelt samtidig med kulturprisen og miljøprisen.
Kunngjøring av miljøprisen har skjedd ved annonsering i Harstad Tidende og Bladet Vesterålen, samt på
kommunens hjemmeside. Fristen for å sende inn forslag på kandidater var satt til 1. november 2016. Ved fristens
utløp var det innkommet tre forslag på nye kandidater til Kvæfjord kommunes miljøpris for år 2016.
Ut fra de oppdaterte retningslinjene kan det også tas hensyn til tidligere foreslåtte kandidater, uten at de er foreslått
på nytt. I tillegg kan levekårsutvalget selv på fritt grunnlag peke ut kandidater til miljøprisen, herunder også
velge blant de tidligere foreslåtte kandidater. Levekårsutvalget kan også bestemme at det ikke skal utdeles noen
miljøpris for inneværende år.
Ut fra tidligere praksis/bestemmelser vil de innkomne forslag på kandidater ikke bli offentliggjort, jamfør
offentlighetsloven § 26, 2.ledd. Med henvisning til offentlighetsloven § 5 legges det også til grunn at
levekårsutvalget har hjemmel for å fortsette praksisen med at navn på eventuell prisvinner først offentliggjøres
ved overrekkelse.
Vurderinger
Det tilligger levekårsutvalget å vurdere hvem som eventuelt bør tildeles Kvæfjord kommunes miljøpris for
2016. Saken fremmes derfor fra administrasjonens side uten videre vurdering og innstilling. Dog vil
administrasjonen, etter avtale med utvalgsleder, kunne gi en orientering om både skrevne og uskrevne regler
som så langt har ligget til grunn for utvelgelse av prisvinner(e).

Lars Tverseth
Kultur- og oppvekstsjef
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Kvæfjord kommune
Kultur- og oppvekstsjefen

Statutter og retningslinjer for Kvæfjord kommunes miljøpris
Kvæfjord kommune ved levekårsutvalget kan årlig dele ut Kvæfjord kommunes
miljøpris. Prisbeløpet er 4.000 kr. Med prisen følger et synlig tegn på at prisen
er tildelt vedkommende.
Miljøprisen skal være en inspirasjonskilde til miljøskapende løsninger ved
utforming av bygninger og anlegg, eller ved landskapsbearbeiding. Det legges
vekt på:
 Lokal tilpasning
 Stedlig byggeskikk for bygninger og tun
 Bygnings- og landskapsvern, herunder hager og parker
 Miljøvern
Før levekårsutvalget treffer sin avgjørelse skal teknisk sjef ha uttalt seg
vedrørende miljøprisen.
Miljøprisen kan tildeles enkeltpersoner, lag, foreninger eller institusjoner i
Kvæfjord kommune. Overrekkelsen foretas normalt av ordfører på et eget
førjulsarrangement i kommunens regi. På dette arrangementet utdeles også
Kvæfjord kommunes kulturpris for det aktuelle året. Navn på prisvinner(e)
offentliggjøres først ved tildeling.
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Oversikt over mottakere av miljøprisen
År
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Utvalgssak
061/98
038/00
030/01
018/03
025/04
022/05
022/06
LEV-sak 11/07
32/08
34/09
028/10
32/11
38/12
33/13
22/14
30/15

Mottaker
Leif Johan Johansen
Ingen tildeling (2 kulturpriser utdelt)
Else-Marie Husby og Tormod Johansen, Borkenes
Tore Wikeland, Mari Wikeland og Knut Erik Høiby, Vikeland
Ingen tildeling
Familien Helle Ramstad og Ola Bremnes, Bremnes
Sissel Hansen, Forøyseter
Sidsel Nymoen og Brynjulv Gamst, Borkenes
Asbjørn Nicolaysen, Bogen
Nils Per og Lillian Hunstad, Kveøy
UL Fram, Borkenes
Trastad Samlinger, avdeling av Sør-Troms Museum
Kvæfjord Kystlag
Ingen tildeling
Ingen tildeling
Stein Gunnar Moksness, Strand
Edgar Johansen, Molvik
Arnfinn Strand
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Høiby, Vikeland
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

16.11.2016
2016/250

Saksnr
28/16
40/16
18/16

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet
Levekårsutvalget
Råd for funksjonshemmede

Ågot Hammari
77 02 33 43

Møtedato
22.11.2016
23.11.2016
24.11.2016

Orienteringssak: Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Administrasjonssjefens innstilling
Saken tas til orientering.

Dokumenter i saken:
Forskrift om parkering for forflytningshemmede 1994
Retningslinjer til forskrift om parkering for forflytningshemmede 1999
Kriterier og veiledning til søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Søknadskjema om parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Skjema for legeerklæring
Vurderinger
Administrasjonens vurdering er at denne saken er av almen interesse og legges fram i ovennevnte råd,
utvalg og formannskap

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

16.11.2016
2016/250

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

41/16
23.11.2016
Eldrerådet
17/16
24.11.2016

Saksnr
27/16
41/16

Ågot Hammari
77 02 33 43

Levekårsutvalget
27/16
22.11.2016
Råd for funksjonshemmede

Utvalg
Eldrerådet
Levekårsutvalget
Råd for funksjonshemmede
Formannskapet

Møtedato
22.11.16
23.11.16
24.11.16
28.11.16

Orienteringssak: Kvæfjord kommunes praktisering av ordninga med brukerstyrt personlig
assistanse (BPA)

Administrasjonssjefens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Dokumenter i saken:
 Pasient og brukerrettighetsloven § 2-1d
 Rundskriv 15/4398: Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistent (BPA)
 IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA
 Kommunal innkjøpsavtale om kjøp av BPA fra private tilbydere
 Tjenestebeskrivelse for brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
Saksopplysninger
Kommunen har mottatt en henvendelse fra Norsk forbund for utviklingshemmede, avdeling
Kvæfjord lokallag, hvor de ber om bistand til redegjørelse av BPA-ordningen i Kvæfjord
kommune.
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NFU ønsker at Rådet for funksjonshemmede kan hjelpe dem med følgende punkter:
 NFU oppfordrer Rådet for funksjonshemmede til å bistå oss i å ivareta interessen vi har
for våre medlemmer i denne saken.
 NFU ønsker at rådet fremskaffer info om Kvæfjord kommunes tolking og praktisering av
BPA-ordningen og tjenester i hjemmet.
 NFU ønsker at Rådet for funksjonshemmede tar dette videre til fylkesnivå og at
Kvæfjord kommunes praksis sammenlignes med andre kommuner.

Den 1.1.2015 trådte §2-1d i pasient og brukerrettighetsloven om rett til Brukerstyrt personlig
assistanse i kraft.
Administrasjonens vurdering er at denne saken har almen interesse og det vil bli gitt en
orientering i ovennevnte råd, utvalg og formannskap.
Vurderinger

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
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Kvæfjord

IMDi
r

mangfoldsdirektoratet
Integrerings- og

ILKI

kommune

Brevet bes distribuert til:
Ordfører
Rådmann/ Byrådsleder
Deres ref:

Bosetting

Vår ref::

av flyktninger

2017

Dato:

- reduksjon

10.10.2016

av vedtak

Norske kommuner har de siste årene gjort en formidabel innsats med bosetting
kvalifisering av flyktninger,
og oppgavene er store også i 2017.

og

I 2017 vil det være behov for å bosette 13 000 flyktninger
i norske kommuner,
hvorav 1 100
er enslige mindreårige under 18 år. Om lag 40% av de enslige mindreårige er under 15 år.
Bosettingsbehovet
er lavere enn tidligere plantall fra IMDi. Færre asylsøkere til Norge og færre
som innvilges opphold er hovedårsakene
til at behovet har gått ned.
Så langt har kommunene
Kvæfjord kommune
enslige mindreårige.
redusere sitt vedtak
Anmodningstallene

vedtatt

å bosette

i underkant

av 10 000 flyktninger

neste år.

har tidligere vedtatt å bosette 20 flyktninger
i 2017, inkludert
Det nedjusterte
bosettingsbehovet
gjør at vi ber kommunen
til å bosette 10 flyktninger
i 2017.

til den enkelte

kommune

er utarbeidet

i samråd

0

med KS.

Vi oppfordrer kommunene til å fatte presise vedtak for hvor mange flyktninger
kommunen skal
bosette, og at vedtaket ikke inkluderer familiegjenforente,
eller har andre forbehold. Dette er
nødvendig for å avveie ansvarsdelingen
mellom kommunene.
IMDi understreker
at bosetting er første skritt i integreringsprosessen
i kommunen, og at et
godt kvalifiseringsarbeid
styrker den enkeltes mulighet for å integreres gjennom arbeid og
utdanning.
For mer informasjon om planlegging og bosetting, se htt : www.imdi.no
lanle
in -o bosetting/ Her finnes bl.a. informasjon om tilskudd og økonomi, boliger til flyktninger,
samt
statistikk over bosetting.
Ta kontakt med IMDi regionkontor
Nord dersom dere ønsker dialog om anmodningen
bosetting av flyktninger.
Vi deltar gjerne på møter med kommunen, også i samarbeid
andre statlige aktører på feltet.
Vi ber om at tilbakemelding
innen 10.12.2016.
Med hilsen
for Integrerings-

på brevet

sendes til post@imdi.no,

og
med

med kopi til nina.gran@ks.no

og mangfoldsdirektoratet

Dulo Dizdarervic
Regiondirektør
Dokumentet er elektronisk godkjent, og trenger derfor ikke signatur

IMDi

Postboks 8059 Dep. 0031 Oslo I Tollbugata 20, 0031 Oslo I Telefon: 24 16 88 00 I Telefaks: 24 16 88 01

E-post: post@imdi.no

4, (ik4.3

I Organisasjonsnummer:

987 879 696 I www.imdi.no

21

Lct,L4L,

—

_

KVÆFJORDIDRETTSLAGALLIANSE
Bygdevegen 68, 9475 Borkenes
an.me er20 15 doutlook.com

Kvæfjordkommune
v/Lars Tverseth
9475 Borkenes
Vår ref.303/16

01.11.2016

Angående plan for bruk av bomberomarealene i Kvæfjordhallen.
Kvæfjord Idrettslag Allianse har observert at noen av lokalene under idrettshallen

er stengt på grunn

av tilstanden til lokalene.
Lokalene har vært brukt til sosiale tilstelninger

og møtevirksomhet

og arealer til lager for idretten og

øvrige aktiviteter.
Lokalene må renoveres og nye møbler trengs og eventuelle rom som kan tilrettelegges
møter, lager, ungdomsklubb
Dette initiativet
bruk. Idrettslaget
-

og andre sosiale aktiviteter

for korte

m.m.

fra Kvæfjord Idrettslag er et ønske om å se på lokalene og mulig forslag til framtidig
ønsker å gjøre følgende:

Lage en skisse over dagens arealer.
Lage en skisse over arealet slik idrettslaget

kan tenke seg bruken av arealet. Rom-plan.

Lage en plan for renovering av arealet. Det vil være gulv (nytt gulv), vegger-tak (maling)
Lage en plan for inventar/møbler
Renovere toaletter

knyttet til bruken av arealet.

og eventuelt se på muligheten for et enkelt kjøkken.

Det lages et budsjett for hva dette vil koste der Idrettslaget vil bidra med dugnadsinnsats

knyttet til

arbeider. Mye av det som er i arealet vil måtte fjernes og arealet vaskes og renses for mulige insekter
med videre. Rydding og fjerning av materialer og møbler, snekker- og malingsarbeid

vil kunne være

vårt bidrag i samarbeid med kommunen.
Vi ser for oss et nært samarbeid med kommunen og etter hvert lag og foreninger
planene kan forelegges og ber om at dette planarbeidet
Idrettslaget

ber om et klarsignal fra kommunen for å gå i gang med planarbeidet.

Dragvold er informert

o

nsker å bidra i planarbeidet.

For Kvæfjord
Jan Meyer
Leder
Kopi til h II estyrer Sver+).r

gvold
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når forslag til

kan starte.
Hallbestyrer Svein

v/

Kvæfjord kommune

N tir

Administrasjonssjef
Merete Hessen,

L
Flesnes 25.10.2016.

Borkenes.

VIDERE DRIFT AV FLESNESOPPVEKSTSENTER, AVD.BARNEHAGE.

Kvæfjord kommunestyre

har i vedtaks form bestemt at Flesnes Barnehage må

ha minst tre barn skal barnehagedriften

opprettholdes.

Fra høsten 2017 vil det

være to barn i barnehagen.
Foreldrene til de to barna er alle avhengige av at barna deres har et
barnehagetilbud.
Barnehagen har så langt ivaretatt
I den forbindelse

behov for SFO.

er alle vi som er tilknyttet

ansatte for øvrig samt foreldre

oppvekstsenteret,

administrasjon,

spente på hva som skjer når nytt barnehageår

starter opp høsten 2017.

Kvæfjord kommune

Vi anmoder

denne situasjonen

om å svare oss på denne henvendelsen

skaper usikkerhet.

Vennlig hilsen

Julia Holand, foreldre.

June Pedersen, foreldre.
`t-
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da

Irene Bastiansen, fagansvarlig

Flesnes Barnehage.

Inger Holand, rektor.
CUt,

Kopi sendes:
Ordfører Torbjørn

Larsen

Kultur og Oppvekstsjef

Lars Tverseth

Leder Kvæfjord Senterparti,

Karin Eriksen

Leder Kvæfjord Høyre, Victor Nicolaisen
Leder Kvæfjord FRP, Ola Danielsen
Leder Kvæfjord Arbeiderparti,

Bendiks Harald Arnesen

Leder Kvæfjord SV, Linda Wikeland
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Troms fylkeskommune
Strandveien 13
9007 Tromsø
NORWAY
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Kvæfj ord kommune
Bygdevn . 2 6
94 75 BORKENES
NO

16/12-t°

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - FORDELING AV SPILLEMIDLER FOR
SKOLEÅRET 2016-2017

373#2177:48346f79-cff4-45ac-93d8-cdd4637d113
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TROMS fyikeskommune

Kulturetaten

ROMSSAfylkkasuohkan

Kvæfjord kommune
Bygdevn. 26
9475 BORKENES

Vår ref.:

16/18-25
Løpenr.:
42098/16

Saksbehandler:
Mona Aas Johansen
Tlf. dir.innvalg:
77 78 86 56

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN
SKOLEÅRET 2016-2017

Arkiv:
COOSAKSARKIV
Deres ref.:

- FORDELING

Dato:
03.11.2016

AV SPILLEMIDLER

FOR

Fylkesråd for næring, kultur og helse har pr 31.10.2016 fordelt midler til den kulturelle
skolesekken (DKS) for skoleåret 2016-2017, fordelingen er basert på statlig tildelte
spillemidler for DKS. Troms fylkeskommune er av Kulturdepartementet tildelt 6 265 169
kroner til formålet innenfor grunnskolen. Av dette mottar Tromsø kommune 2 365 000 kroner
(Tromsø kommune er 100% kommune). Av de ujenstående midlene går 1 510 000 kroner til
direkte utbetaling til de øvrige kommunene og Svalbard, det resterende benyttes til
fylkeskommunens foimidling av et fast kunst- og kulturtilbud til kommunene i henhold til
avtale. Kommunens tilskudd skal gå til realisering av DKS lokalt ved å formidle profesjonelle
kunst- og kulturtilbud.
Tildeling på kr. 49.000,- øremerket DKS for skoleåret 2016-2017 vil bli utbetalt så snart vi
har mottatt i retur vedlagte utbetalingsanmodning i utfylt stand.
DKS-midlene til kommunene fordeles etter fordelingsnøkkel utarbeidet av
Utdanningsdirektoratet. Skolene er høyt vektet i fordelingsnøkkelen slik at endring i antall
skoler vil slå merkbart ut på tilskuddet. Tall fra grunnskolens informasjonssystem fra
foregående skoleår er lagt til grunn for tildelingen, og endringer i elevtall og antall skoler vil
373#2179:48346f79-cff4-45ac-93d8-cdd4637d1138:2
følgelig komme i tildelingen et år senere. Skoler og elevtall ved private skoler er lagt inn i
beregningsgrunnlaget for tildelingen. Det betyr at elever ved de private skolene skal få tilbud
om å delta på fasttilbud på lik linje med de andre skolene. For aktiviteter som utvikles lokalt
er det opp til kommunen selv å bestemme om elever fra privatskoler skal delta. Dersom
kommunen ikke ønsker å ta ansvar for elever ved privatskoler, ber vi om at det tas kontakt
omgående. Det må da gjøres en omfordeling av midlene i kommunen slik at de private får sin
andel direkte utbetalt.
Det legges vekt på at kommunene på samme måte som fylkeskommunen, har ansvar for at
ordningen utvikles. Kommunene kan etter avtale med Troms fylkeskommune v/Kultur i
Troms velge to ulike modeller for samarbeid:

Besøksadresse
Havnegt. 2

Postadresse

Telefon
77 78 86 65
Epost mottak

Bankgiro
4700 04 00064
Internettadresse

Postboks 852, 9488 Harstad

kultuntroms@tromsfyike.no

www.tromsfylke.no
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Org.nr.
864 870 732

2

Kommunen (gjelder også for interkommunalt samarbeid) kan motta 100 % av
tilskuddet og selv ivareta hele innholdet i DKS. Opplysninger om forutsetninger for en
slik modell fås ved henvendelse til Kultur i Troms.
Kommunen kan organisere og utvikle deler av aktivitetene lokalt basert på tildelte
DKS-midler og i tillegg motta fast programtilbud fra Kultur i Troms.
Vilkår

Nas'onale mål for Den kulturelle skolesekken DKS
Medvirke til at elever i skolen får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud
Legge til rette for at elever i skolen lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og
utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag
Medvirke til å utvikle en helhetlig innlemming av kunstneriske og kulturelle uttrykk i
realiseringen av skolens læringsmål
Troms lkeskommunes re ionale mål
Den kulturelle skolesekken i Troms skal ivareta hensynet til regional identitet, herunder sikre
tilgang på samisk og kvensk kunst- og kulturuttrykk, og vektlegge mangfold knyttet til
nordområdene.
St •nosdokumenter
Sentralt styringsdokument for DKS er stortingsmelding nr. 8 2008-2009 Kulturelle skolesekk
for framtida. Fylkestinget i Troms har vedtatt Strategiplan for Den kulturelle skolesekken i
Troms 2012-2015 —Eleven ifokus. Det er i planperioden valgt ut fem strategiområder som
skal prioriteres, der også kommunene må bidra til oppfølging. Disse er:
Lokal forankring og utvikling
Likeverdighet
Elevmedvirkning
Kunst- og kulturfaglig kompetanse
Kommunikasjon
Det er et overordnet mål å sikre at elever med nedsatt funksjonsevne skal ha lik tilgang og
anledning til å delta i kulturlivet som andre, både som publikum og aktive deltagere. Det er
derfor viktig at det blir lagt til rette for slik deltagelse.
Forutsetnin er for DKS i kommunene
Sørge for at Den kulturelle skolesekken er politisk forankret
Ha en kommunekontakt med tilstrekkelig stillingsressurs til å administrere DKS lokalt
og følge opp aktiviteten
373#2180:48346f79-cff4-45ac-93d8-cdd4637d1138:3
Etablere en DKS-gruppe bestående av representanter fra skolesektor og kultursektor
der bibliotek skal være representert. Det skal også legges opp til elevdeltakelse i
gruppen. Videre anbefales kommunikasjon med Ungdommens kulturmønstring og
kulturskolen
Ha en 3-årig DKS-plan, prolongeres
Årlig aktivitetsplan leveres innen 1. august, samt et regnskapssammendrag som viser
forbruk forrige skoleår.
Ha 3-årig samarbeidsavtale for DKS med fylkeskommunen v/Kultur i Troms, siste
avtale inngått våren 2013, prolongeres
Årlig levere elektronisk rapport med regnskap på eget rapporteringsskjema. Neste
frist for rapportering er 1. februar 2017

DKS spillemidler skal i sin helhet gå til formidling av profesjonelt basert kunst- og
kultur i skolen. Ved egne produksjoner eller programtilbud skal DKS-midler kun
benyttes til honorar, reise, diett og opphold for profesjonelle utøvere. DKS-midler skal
videre dekke arrangørkostnader som elevtransport, leie av spillelokaler og bærehjelp.
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3
Kostnader til materiell, øvrige produksjonskostnader og servering kan ikke dekkes av
DKS-midler
Sikre at elevene får et regulært kulturarvtilbud, fortrinnsvis via regionmuseet og sikre
elevtransport til minst et klassetrinn for et årlig museums/kulturarvbesøk
Regionmuseet bør invitere til årlige møter med DKS-gruppenlkommunekontakten
Skolene har ansvar for å forberede elevene og tilrettelegge for besøk fra DKS
Innholdet i kunst- og kulturtilbudene i DKS skal medvirke til å realisere skolens mål
slik at de kommer til uttrykk i læreplanverket
Informasjon om endring av kontaktperson sendes Kultur i Troms
Troms

Ikeskommune v/Kultur i Troms likter å levere føl ende ro amtilbud
1 scenekunstproduksjon til utvalgte trinn
2 konserter til alle elever
1 visuellkunsttilbud til 8. trinn
1 litteraturtilbud til 9. trinn

Søkbare midler for kommuner o Svalbard
I 2012 etablerte Den kulturelle skolesekken i Troms en ordning med søkbare midler slik at
kommunene og Svalbard kan produsere og gjennomføre nyskapende kultur- eller
kunstproduksjoner. Tromsø kommune er ikke med i ordningen. Midlene kan benyttes til bruk
av profesjonelle aktører. Eksempler på dette kan være innleie av profesjonelle kunstnere og
kulturarbeidere til formidling, veiledning og instruksjon. Det kan også leies inn profesjonelle
instruktører innenfor teknikk, regi og tilsvarende. Midlene tildeles en gang pr år etter
søknader fra kommunene. Soknadsfrist for dette skolearet er 15. oktober. For mer
informasjon se: www.kulturitroms.no
Forutsetninger kn et til DKS-midler
Kommuner som får mer enn kr 100 000,- i tilskudd skal levere revidert regnskap med
oppstilling av kostnader som viser hvordan midlene har vært disponert. Videre skal de
tildelte midlene plasseres på en rentebærende konto og renteinntekter skal tilfalle
formålet og tas med i kommunens årsrapport
Kommunene anmodes om å ta i bruk eget prosjektnummer for DKS-aktiviteter i sitt
regnskapssystem, og levere bekreftet utskrift av prosjektregnskap i tillegg til
rapporten. Alternativt skal det leveres en regnskapsoppstilling som viser bruk av
midlene vedlagt kopi av faktura/bilag. Manglende rapportering vil medføre krav om
tilbakebetaling av tildelte DKS-midler
Kopi av bilag knyttet til DKS-midler skal samles og tas vare pålfinnes scannet i
kommunens regnskapssystem, og kunne fremskaffes ved etterspørsel fra Troms
373#2181:48346f79-cff4-45ac-93d8-cdd4637d1138:4
fylkeskommune
Spillemidler kan ikke benyttes til kompetansehevingstiltak, nettverksarbeid, lønn og
administrasjon, eller aktiviteter som ikke naturlig hører inn under DKS
DKS-midlene skal i sin helhet benyttes i det skoleåret de er tildelt for og kan ikke
benyttes til å dekke inn overforbnik fra tidligere år
En mindre del av ubenyttede midler kan overføres til kommende skoleår, det må da
fremlegges en plan for hvordan midlene skal benyttes, større ubenyttede beløp skal
tilbakebetales
For spørsmål, se nettsiden for kontaktinformasjon www.kulturitro s.no
../.. Vedlegg: Skjema for utbetalingsanmodning

Med vennlig hilsen
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Kjell Arthur Helmersen
daglig leder
Kultur i Troms

Mona Aas Johansen
rådgiver
Kultur i Troms

Dette dokumentet krever ikke signatur.

45ac-93d8-cdd4637d1138:5

37382182:48346f79-
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Dok.id.:

TROMS fylkeskommune
ROMSSA Mkkasuohkan

Dok.type:
Regnskap
Sidenr:
1 av I

Utbetalingsanmodning
Utgave:
2.00

Skrevet av:
Regnskapssjef

Gjelder fra:

Godkjent av:
økonomisjef

Sted og

Kultur i Troms

Harstad 3.11.2016

dato:
Postboks 852
9488 Harstad

Anmodning om utbetaling av tilskudd
Original sendes:

0
1 snin er om søker/mottaker
Firmanavn/navn på organisasjon
Kvæfjord kommune

av tilsa n om tilskudd:
søker):
Organisasjonsnummer
9 si
972 417 998

Adresse:
Bygdeveien 26
Tilsagnsbelop
49.000,-

Postnr.:
9475
(kr)

Tilsagn
16/30-14

Beløp utbetales nå kr :
49.000,-

Dato for tilsagn:

Borkenes

Bankkonto

31.10.2016

Beløp utbetalt før (kr):
0,-

Poststed:

(11 siffer):*
47800500237

Mottakers/søkers

referanse:

* Hvis navn på eier av hankkonto er en annen enn den som står oppført som søker av tilskudd må eiers navn oppgis og

fullmakt fra søker legaes ved utbetalingsanmodningen.

Underskrift

søker/mottaker

Forbeholdt Troms

373#2183:48346f79-cff4-45ac-93d8-cdd4637d1138:6

Ikeskommune (tilsa nsdokument vedle es):

Belop til utbetaling:
Kr. 49.000,-

Konto
14500

Tjeneste
77103

Ansvar
550050

Prosjekt
0000

Bilagstekst:
DKS tildeling 2016/2017
Sted/dato:

Underskrift

Harstad

attestant:

Besøksadresse
Strandveien 13
Postadresse
Postboks 6600, 9296 Tromsø

Sted/dato:

Underskrift

Harstad

anviser:

Telefaks
Telefon
77 78 80 00
77 78 80 01
Epost mottak
troms@tromsfylke.no
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Bankgiro
4700 04 00064
Internettadresse
www.tromsfylke.no

Org.nr.
NO 864 870 732

Fra: Helga Svendsen (Helga.Svendsen@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 16.11.2016 08:37:32
Til: eirik Johansen; eva marie storø; frantz aronsen; Hege Merete Berg Bustadmo; Heidi Andreassen; Hjørdis M.
Aune; Julie Wogtor; Jørill Wogtor; Karin Eriksen; Karl Tore Anfinsen; katharina sunesson; knut stokmo; Lars
Tverseth; Linda Knutsen; Merete Markussen; Ola Danielsen; Renate Johansen; Silje Antonsen; therese rødland; ørjan
bø-ludviksen; Øyvin Hanssen
Kopi:
Emne: VS: Innkalling, referat, oversikt ver medlemmer
Vedlegg: Innkalling SU-SMU-VIK-17.11.16.doc;Referat SU 2.11.16.doc;Samarbeidsutvalget 2016-2017.doc

Fra: Linda Knutsen
Sendt: 16. november 2016 08:34
Til: Helga Svendsen
Emne: Innkalling, referat, oversikt ver medlemmer

Hei!
Vedlagt følger Innkalling til SU-møte 17.11.16, Referat fra møtet 2.11.16 og oppdatert liste over SUmedlemmene.
Innkalling sendes vararepresentantene som orientering.

Vennlig hilsen
Linda K Knutsen
Fungerende enhetsleder Vik oppvekstsenter
Tlf: 77023242
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TIL SAMARBEIDSUTVALGET/SKOLEMILJØUTVALGET
Innkalling til møte torsdag 17. november kl 18.30-20.30
Sendes vararepresentantene til orientering
Foreldre representanter:
LOB:
Karl-Tore Anfinsen
Silje Antonsen
LOS:
1.klasse: Øyvin Hanssen
2.klasse: Heidi Andreassen
3.klasse: Renate Johansen
4. klasse: Knut Stokmo
Ansattes representanter:
LOB: Julie Wogtor
LOS: Eva Marie Storø
Andre: Merete Markussen
Kommunens representant:
Enhetsleder v/ Linda K Knutsen
Ola Danielsen (oppnevnt av kommunestyret) Vara: Karin Eriksen
Innhold i møtet:
1. Innkalling og referat fra møtet 2.11.16.
2. SU sine oppgaver
3. Organisering av førjulsfesten som er satt til 14.12.16
4. Budsjettforslag 2017
5. Skolefrukt
6. 17. maifeiring
7. Eventuelt
8. Neste møte
Ta kontakt med din vararepresentant om du ikke har anledning til å møte. Ev frafall meldes
også til enhetsleder pr e-post: linda.knutsen@kvafjord.kommune.no
Vel møtt!
Øyvin Hanssen
Leder SU

Linda K Knutsen
Fungerende enhetsleder
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Referat fra møte i SU/SMU 2.11.2016 kl. 1830-2030
Til stede:
Foreldre:
LOB: Karl Tore Anfinsen, Eirik Johansen
LOS: Øyvin Hanssen, Heidi Andreassen, Ørjan Bø Ludviksen, Knut Stokmo, Therese
Rødland (møtte kl. 20.00)
Ansatte:
LOB: Julie Wogtor, Hege B. Bustadmo
LOS: Eva Marie Storø
Andre tilsatte: Merete Maarkussen
Kommunens representanter:
Fungerende enhetsleder: Linda K. Knutsen
Ola Danilelsen
Forfall: Silje Antonsen, Katharina Sunesson, Renate Johansen, Frantz Aronsen
Sak 1. Velkommen
Linda ønsket velkommen til møtet.
Gjennomgang av samarbeidsutvalgets aktivitetsplan.
Presentasjonsrunde.
Innmelding av eventueltsaker: 17.maifeiring, skolefrukt, regnskap
Sak 2. Konstituering av utvalget
Øyvin Hanssen og Silje Antonsen stilte til valg som leder av SU/SMU. Øyvin Hanssen ble
valgt som leder, ved handsopprekning, 5 mot 3 stemme. Silje Antonsen er valgt som
nestleder av utvalget.
Sak 3. Fastsetting av læringsområde barnehage sin årsplan.
Følgende kommentarer ble gitt til årsplanen:
Kap 10 Foreldresamarbeid:
Det foreslås å endre setninga: Hva kan dere foreldre/foresatte kreve av oss som personal til:
Hva kan dere foreldre/foresatte forvente av oss som personal
Det foreslås å tilføye følgende forventning under punktet Hva kan dere foreldre/foresatte
forvente av oss som personal:
 at dere blir informert om hendelser som har vært med barnet i løpet av
barnehagedagen
Det er ønskelig at det settes fokus på området Vold og seksuelle overgrep mot barn. Det
foreslås at oppvekstsenteret lager en handlingsplan for å bidra til å forhindre, forebygge og
avdekke vold og seksuelle overgrep mot barn. Et slikt arbeid tenkes å inkludere
kompetanseheving både blant personal og foreldre.
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Sak 4. Eventuelt
Regnskap-Ola Danielsen gikk gjennom regnskapet. Dette viser et overskudd på kr 84000,Følgende saker utsettes til neste møte: 17. maifeiring, skolefrukt
Sak 5. Neste møte
Neste møte blir: 17.11.16 kl. 1830.
Saker: Organisering av førjulsfesten som er satt til 14. desember, 17. maifeiring, skolefrukt,
budsjettforslag 2017.
Ref. Linda K Knutsen
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Samarbeidsutvalget 2016-2017
Klasse
1.Klasse
Vara 1.Klasse
2.Klasse
Vara 2.Klasse
3.Klasse
Vara 3.Klasse
4.Klasse
Vara 4.Klasse
Barnehage
Barnehage
Vara Barnehage
Politisk Repr.
Vara Politisk Repr.
Ansatte LOB
Vara Ansatte LOB
Ansatte LOS
Vara Ansatte LOS
Andre Ansatte
Enhetsleder

Klassekontakt
Øyvin Hanssen
Katharina Sunesson
Heidi Andreassen
Therese Rødland
Renate Johansen
Ørjan Bø Ludviksen
Knut Stokmo
Frantz Aronsen
Karl-Tore Anfinsen
Silje Antonsen
Eirik Johansen
Ola Danielsen
Karin Eriksen
Julie Wogtor
Hege Bustadmo
Eva Marie Storø
Hjørdis Aune
Merete Markussen
Linda Knutsen

E-postadresse
oyvin.hansen@marel.com
katharinasun@hotmail.com
heidicandreassen@gmail.com
therese.rodland@gmail.com
renate84johansen@gmail.com
orjan.boe77@gmail.com
knutroald3@gmail.com
frantz.aronsen@gmail.com
installasjon.karl.tore@gmail.com
silje.antonsen@gmail.com
eirikj@live.no
ola@borkenes.no
karin.eriksen@kvafjord.kommune.no
julie.wogtor@kvafjord.kommune.no
hebustad@hotmail.com
vikingeva59@hotmail.com
hjordis_aune@hotmail.com
mermar68@hotmail.com
linda.knutsen@kvafjord.kommune.no
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Telefonnr.
97156677
41593536
41601217
41622155
97543262
91856271
90188800
90158999
97539584
47678250
47329200
48002892
41267977
95962529
45612673
97523261
97005682
40497559
95252643

Til ordføreren
Torbjørn

i Kvæfjord ved

Larsen.

Vi beboere på Boas tillater
angående leilighetene
Disse boenhetene

oss å komme til deg med et lite spørsmål

fra nr. 17 til 21.og gjerne leilighetene

har ikke adgang til å lufte et teppe og eller seg sjøl,

Uten å benytte eksisterende
denne anledning

under her.

tillater

nød utgang , dette er for oss uholdbart.

vi oss å be om at det blir bygget balkonger

på

Siden mot sjøen.
Dette burde ikke være noen stor sak for huseieren.
år sia, og ikke renovert

av vesentlig art siden, så hvis at den ikke skal gå helt ut

på dato anser vi dette forslaget

som viktig både for huset og beboerne.

Vi håper at vårt forslag blir behandlet
Råsjøveien

3.

Boas blei bygget for ca.26

på positiv måte og med snarlig resultat.

den 19- 07- 2016.

M.V. H.
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TROMSfylkeskommune

Kulturetaten

ROMSSAfylkkasuohkan

Kvæfjord kommune
Bygdevn. 26
Den kulturelle spaserstokken
9475 BORKENES

Vår ref.:

Saksbehandler:

Arkiv:

16/2745-44

Marianne Lene Linlokken

COOSAKSARKIV

Løpenr.:

Tlf. dir.innvalg:

Deres ref.:

39832/16

Dato:

20.10.2016

77 78 86 51

FORDELING AV TILSKUDD TIL DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN —2016
Fylkesrådet i Troms har 17.10.2016 fordelt midler til Den kulturelle spaserstokken (DKSS) 2016. Samlet ramme til kommunene er kr 1 265 000. I alt 23 kommuner søkte og fikk tildelt
midler, fem kommuner mer enn ved forrige års tildeling. Fordelingen til kommunene baserer
seg på antall innbyggere på 67 år og eldre. Dette er en endring fra tidligere år, da nedre
aldersgrense var satt til 70 år. Videre er det i tildelingen lagt vekt på søknadens innhold, det
vil si kvalitet og relevans i planlagt aktivitet jmf mål og kriterier for ordningen. Sju
kommuner har gjennom dette fått en forhøyelse av tilskuddet. Ingen kommuner mottar mindre
enn kr 16 000. DKSS-tilskuddet er et virkemiddel som skal bidra til at eldre innbyggere skal
kunne ta del i kvalitativt gode kunst- og kulturtilbud uavhengig av bosted.
Kvæfjord kommune er tildelt kroner 26 700,- øremerket DKSS.
Vilkår
De tildelte midlene utbetales inneværende år, så snart vedlagte utbetalingsanmodning er
returnert i utfylt stand. Kommunen må sørge for at midlene avsettes til bruk i 2017. enten ved
at det avsettes til fond eller at midlene på annen måte sikres i budsjettet for 2017. Det
forutsettes at tilskuddet disponeres i samsvar med de mål, kriterier og krav som er tatt med i
dette brevet. Det skal finnes en kontaktperson for oppfølging av DKSS i den enkelte
kommune. Institusjoner som arrangerer DKSS-aktiviteter bør ha en fast kontaktperson. Det
anbefales kommunene å se DKSS-midlene i sammenheng med egne satsinger, og der midlene
fra fylkeskommunen fortrinnsvis dekker det profesjonelt baserte programmet.
Mål for DKSS
Formidling av profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre.
Økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode
kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.
Tilbud av arrangementer og aktiviteter innenfor alle kunst- og kulturuttrykk.
Eldre får et tilpasset kulturtilbud der de bor.

Besøksadresse

Strandveien 13
Postadresse

Postboks 6600, 9296 TROMSØ

Telefon
77 78 80 00
Epost mottak
postmottak@tromsfylke.no
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Bankgiro
4700 04 00064
Internettadresse
www.tromsfylke.no

Org.nr.
NO 864 870 732

(9)

2
Kriterier for midler til DKSS
Midlene skal i hovedsak benyttes til profesjonell kunst- og kulturformidling av høy
kvalitet. Unntaksvis kan annen formidling benyttes.
Ulike sjangere og uttrykk skal være representert. Det bør over tid gjennomføres
aktiviteter innenfor hele bredden av uttrykk.
Det oppfordres til samarbeid med kunst- og kulturinstitusjoner og andre aktører lokalt:
Regionmuseer, bibliotek, kommunale kinoer/bygdekino.
Det forutsettes at eldre som er bosatt på institusjoner tilbys aktiviteter der hvor de bor.
Deler av aktivitetene legges til boinstitusjonene. Øvrige aktiviteter legges til arenaer
der eldre lett har tilgang.
Hjemmeboende eldre skal gis mulighet til å delta. De skal gjøres kjent med
aktivitetene, og det skal tilrettelegges slik at de kan delta. Transportkostnader for de
som ikke på egen hånd kan sørge for transport, kan dekkes av midlene.
Midlene skal ikke erstatte kommunale tilskudd til eksisterende eller planlagte satsinger
eller tiltak som allerede er sikret finansiering. Eksempler på tiltak som midlene ikke
skal brukes til er generelle kostnader ved sosiale arrangement, herunder bevertning,
samt driftsstøtte til lag og foreninger.
Midlene skal ikke benyttes til investeringer, utstyr, lønn til administrasjon eller til
kompetanseheving.
Annet
Kulturelt mangfold i befolkningen skal legges til grunn for tilbudet. Samisk og kvensk skal
ivaretas. Dersom en aktivitet er fullfinansiert ved DKSS-midler, skal det ikke tas
billettinntekter av eldre.
Krav knyttet til bruk av DKSS-tilskudd
For kommuner som mottar kr 100 000 eller mer kreves det at renteinntektene av de tildelte
midlene tilfaller formålet. For alle kommuner gjelder at regnskapsbilag skal kunne
fremskaffes etter spørsmål fra Troms fylkeskommune. Dersom det i ettertid viser seg at
tilskuddet ikke er blitt benyttet til det gitte formål, kan fylkeskommunen kreve hele eller deler
av tilskuddet tilbakebetalt. Det samme gjelder ved manglende eller mangelfull rapportering.
En mindre del av ubenyttede midler kan overføres til det kommende år, men det må da
beskrives konkret i rapporten hvordan midlene skal benyttes. Større ubenyttede midler skal
tilbakebetales. Kommunene skal årlig levere rapport med regnskap for tilskuddet på et skjema
Regnskapet skal være attestert av
som gjøres tilgjengelig på www.kulturitroms.no.
økonomiansvarlig. Frist for rapport for de tildelte midlene er 1. mars 2018.
For spørsmål og andre henvendelser, vennligst ta kontakt med Troms fylkeskommune ved
Kultur i Troms, tlf: 77 78 80 00. For mer informasjon se \\ .kulturitroms.no. Vi ønsker
lykke til med Den kulturelle spaserstokken.
./. Vedlegg: Skjema for utbetalingsanmodning

Med vennlig hilsen

Kjell Arthur Helmersen
daglig leder Kultur i Troms
Troms fylkeskommune

Marianne Linløkken
rådgiver

Dette dokumentet er godkjent og krever ikke signatur.
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Lc
Invitasjon til deltakelse i forskningsprosjekt
Demensutredning og utviklingshemning - undersøkelse i kommunehelsetjenesten
Dette er en henvendelse til deg med spørsmål om du vil være med i en intervjuundersøkelse om rutiner og
prosedyrer for å oppdage tidlige tegn på demens blant personer med utviklingshemning. Samme
henvendelse går til ansatte i 15 kommuner i Norge. Målet er at vi basert på denne undersøkelsen skal
kunne utarbeide en anbefaling til bruk i kommunehelsetjenesten. Dette er også første del av en planlagt
større undersøkelse om demens blant personer med utviklingshemning som vi nå søker midler om å
gjennomføre. Denne undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd og gjennomføres av Nasjonal
kompetansetjeneste for aldring og helse. Det er avklart med din nærmeste leder at dersom det er i orden
for deg å delta i denne undersøkelsen, kan du gjøre det i din arbeidstid.
I
Bakgrunn og hensikt
Antallet eldre med utviklingshemning vil øke betydelig i Norge i tiden fremover. Flere enn før vil erfare
aldersrelaterte sykdommer, inkludert demens. Personer med utviklingshemning har en forhøyet risiko for
å utvikle demens, og spesielt gjelder dette for personer med Downs syndrom. Vi erfarer at svært få
personer med utviklingshemning hvor det er mistanke om demens blir utredet, og derved også kan miste
nødvendig helsehjelp og oppfølging. Prosjektets mål er å utvikle rutiner og prosedyrer for hvordan en best
mulig kan samhandle mellom personer med utviklingshemning, nærpersoner, kommunale tjenesteytere,
fastleger og spesialisthelsetjenesten.
Hva innebærer deltagelse i studien?
Dette er en intervjuundersøkelse. lntervjuene vil enten være enkeltvis eller i gruppe - det tilpasser vi til
det beste for deg og din arbeidsplass. Spørsmålene vil være om rutiner og prosedyrer for å oppdage
tidlige tegn på demens. Det kreves ingen forberedelser til intervjuet, men det er viktig at du kjenner godt
til rutiner og prosedyrer ved ditt arbeidssted. Hva vi ønsker å vite mer om ser du i intervjuguiden som
følger med her. Varighet på intervjuet vil være sirka en time.
Mulige fordeler og ulemper
Intervjuet innebærer ingen utlevering av private opplysninger om deg selv eller personer dere yter
tjenester til. Det er kun prosjektleder og prosjektmedarbeider som vil ha tilgang til intervjuene og ingen
vil kunne identifisere enkeltpersoner eller tilhørighet til de som har deltatt. lntervjuene vil bli tatt opp på
lydbånd og skrevet ut. Lydbåndene vil bli oppbevart nedlåst og slettet ved prosjektslutt, senest
31.12.2017
Frivillig deltagelse
Selv om din leder har gitt tillatelse til at du kan delta i prosjektet, er det helt frivillig for deg om du vil være
med. Hvis du velger å ikke delta skal det ikke ha noen betydning for din stilling eller oppgaver i
kommunen. Dersom du ønsker å delta i prosjektet vil vi avtale tid for gjennomføring av intervjuet. Har du
ytterligere spørsmål kan du kontakte prosjektmedarbeider Frode Kibsgaard Larsen ved Nasjonal
kompetansetjeneste for aldring og helse på telefon 99354810 eller epost frode.larsen aldrin o helse.no .

Vennlig hilsen
Oslo/Asker oktober 2016
Prosjektmedarbeider
Frode Kibsgaard Larsen
Spesialrådgiver, vernepleier MPH

Prosjektleder
Ellen Melbye Langballe
Fagsjef, Utviklingshemning og aldring
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Aldring og helse
Nasjonalt

Postadresse
Aldring
Sykehuset
Posbol,;

Vestfold
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INTERVJUGUIDE

Intervjuet skal dreie seg om hvilke rutiner og prosedyrer dere benytter ved mistanke om demenssykdom
hos en person med utviklingshemning.
Innledende spørsmål
Hvor lenge har du jobbet med personer med utviklingshemning, din faglige bakgrunn og hvilken
funksjon har du?
Hvor mange har dere de siste årene jobbet med som har fått diagnosen demens eller dere
mistenker kan ha en demenssykdom?

Hovedspørsmål
Hva mener du er viktigst for å oppdage tidlige tegn på demens hos en person med
utviklingshemning?
Hvordan samhandler dere på tjenestestedet og i kommunen når det er mistanke om demens hos
en person med utviklingshemning?

Noentemaer vi ønsker svar på
Rutiner, prosedyrer, journaler eller hjelpeverktøy for å fange opp funksjonsfall
Hvordan er kunnskapen og kompetansen om demens hos personer med utviklingshemning
Fagsammensetning på tjenestestedet for å ivareta utfordringer ved temaet
Kartlegges opplysninger om helse og ferdigheter som dere kan bruke til å sammenligne endringer
over tid
Bruk av rutiner - eks individuell plan, årlige helsekontroller, jevnlige status oppdateringer på
person mm.
Samarbeid med:
fastlegen
arbeidsstedet/aktivitetssenteret?
habiliteringstjenesten eller annen spesialisthelsetjeneste
foreldre/pårørende
Er det noe tverrfaglig samarbeid i kommunen - f.eks demensteam/hukommelsesteam
Er det tid til at personalet kan samles og drøfte utvikling av beboers sykdom/tilrettelegge for
tiltak?
Kjenner du til om din kommune har en demensplan og om personer med utviklingshemning er
tatt spesielle hensyn til i denne planen?
Hva tror du det betyr for personen dere yter tjenester til at dere oppdager og tilrettelegger for
funksjonsfall

-2-
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Postmottak
Bjørn Alf Fridfeldt<nbfr@udi.no>
(13—
15.juli 2015 12:24
post@storfjord.kommune.no; post@balsfjord.kommune.no;
post@lyngen.kommune.no; postmottak@karlsoy.komrnune.no;
post@kafjord.kommune.no; postmottak@nordreisa.kommune.no;
post@kvanangen.kommune.no; postmottak@lokalstyre.no;
post@skjervoy.kommune.no; postmottak@tromso.kommune.no;
postmottak@tranoy.kommune.no; postmottak@lenvik.kommune.no;
postmottak@sorreisa.kommune.no; postmottak@dyroy.kommune.no;
postmottak@malselv.kommune.no; postmottak@salangen.kommune.no;
post@lavangen.kommune.no; postmottak@bardu.kommune.no;
postmottak@torsken.kommune.no; postmottak@berg.kommune.no;
post@skanland.kommune.no; post@tjeldsund.kommune.no;
postmottak@ibestad.kommune.no; postmottak@gratangen.kommune.no;
Postmottak; postmottak@harstad.kommune.no
fmtrpostmottak@fylkesmannen.no; postmottak@tromsfylke.no
Til orientering - anskaffelseav nyedriftsavtaler forenslige mindreårigeasylsøkere,
høst2015.

Fra:
Sendt:
Til:

Kopi:
Emne:

Til orientering

- Nasjonal utlysing

av driftsavtaler

for asylmottak

for enslig mindreårige.

Den 15.07.15 lyser UDI ut i DOFFIN.no en nasjonal konkurranse i alle landets fylker, med unntak
av Oslo, for anskaffelse av inntil 250 plasser i mottak for enslig mindreårige.
Nye midlertidige avtaler skal være i størrelsesorden 30 - 50 plasser, med driftstid på 6 måneder,
med mulighet for opsjon på 3 + 3 måneder, slik at det er i størrelsesorden 6 til 8 driftsavtaler som
skal anskaffes.
Frist for innlevering av tilbud er fredag 7. august 2015. Tentativ dato for tildeling av avtale er 28.
august. UDI ønsker oppstart hurtigst mulig, og senest 1. nov. d.å.
Vi vil kontakte berørte ordførere/rådmenn
om dette.

ved tidspunkt for innlevering av tilbud, med orientering

Dersom det er aktuelt for det politiske eller administrative nivå i berørt kommune at vi stiller i møte
for dialog/informasjon, gjør vi gjerne det.

Til orientering så har vi krav til alle tilbydere i våre konkurranser, at disse aktivt skal ta kontakt
med potensiell vertskommune. Under følger kopi av tekst i konkurransegrunnlaget til orientering.

4

OM VERTSKOMMUNEN

Vertskommunen er et mottaks viktigste samarbeidspartner, og de fleste beboeres viktigste
tjenesteyter. Kommunene må oftest etablere nytt og/eller utvide eksisterende tjenestetilbud
ifrn etablering av mottak. UDI forutsetter derfor at tilbyder på tidligst mulig tidspunkt
oppretter kontakt med vertskommunen og gir kommunen all informasjon som er relevant
ifm. en eventuell etablering.
Når tilbudet er åpnet hos UDI, tar vi umiddelbart kontakt med kommunen v/ ordfører og
rådmann.
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Kommunenummer:

KWEEJORD KOMMUNE
Bygdevegen
9475

1-15 kolm

og mangfoldsdirektoratet

1911

26

BORKENES

Brevet bes distribuert

til:

Rådmann
Ordfører

DERES REF

VÅR REF

ddi/aje

Anmodning om bosetting
planperioden 2017-2019
Kommunene
Samtidig

gjør en stadig

overføringsflyktninger

i perioden

alt 50 000 flyktninger

i 4-årsperioden

og kvalifisering

over

av flyktninger.

13 000 flyktninger

som foreligger

er det realistisk

Samlet

sett er det behov for å bosette

i

2016-2019.

i brev av 28.05.2014

har anmodet

per år for perioden

hvor det blir redegjort

2014/2015,

for vedtaket

Kvæfjord

kommune

samt til kommunens

på å bosette

15 flyktninger.

På bakgrunn av behovet og målet om å bosette 13 200 flyktninger
ber vi Kvæfjord kommune om å fatte følgende vedtak for 2016:
-

å

at Norge skal ta imot 8 000 syriske

2015-2017.

av 10 flyktninger

svar av 27.03.2015

for 2016 og

med bosetting

I 2015 trenger

har vedtatt

Det vises til at IMDi tidligere

14.8.2015

av flyktninger

men med kommunevedtakene

10 000. Stortinget

om bosetting

06-02154-40

bedre jobb

øker bosettingsbehovet.

bosettingsplass,
bosette

DATO

i 2016,

minst 20 flyktninger i 2016, hvorav 5 av disse er enslige barn og unge.
Bufetat har ansvar for bosetting av enslige mindreårige flyktninger under
15 år. Anmodningstallet
inkluderer også disse.

Denne anmodningen
oppdaterte
mellom

staten

og plantall

og KS. Anmodningen

Det vises videre
kommuner,

om bosetting

prognoser

til brev datert

og kommunens

frist til 10.09.2015

av flyktninger
for årene

er utarbeidet

23. april fra statsråd

tilbakemelding

for å svare

i Kvæfjord

2015 - 2019,

på brevet.

kommune

i samarbeid
Solveig

hvor Kvæfjord

på

med KS.
Horne til alle landets

kommune

IMDi Nord ber Kvæfjord
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er basert

og på samarbeidsavtalen

ber om utsatt

kommune

om å

44

som bosetter

Kommuner

på 50 000 kroner

som bosetter

Kommuner
vil motta

per person

enn anmodningen

flere flyktninger

et ekstratilskudd

IMDis anmodning.

utover

som bosettes

på 25 000 kroner

et ekstratilskudd

vil motta

tilsier,

i kommunen

flere enn folketallet

og samtidig

fra IMDi for 2015

enn anmodningen

flere flyktninger

per person

fra IMDi for 2015,
utover

som bosettes

IMDis anmodning.

Kontakt

med IMDi om anmodningen

IMDi deltar

på møter

gjerne

andre

statlige

dette

brevet.

etater.

Ta kontakt

til dette

I vedlegget
og hvilke

for anmodningen

i kommunen,

med ledelsen

tilskudd

brevet

mer informasjon

sammen

med

om oppfølgingen

nærmere

er det redegjort

som utløses

med IMDi ved Roger T. Solstad,

hvis dere ønsker

eventuelt

med fylkesmannen

IMDi vil samarbeide

av

for bakgrunnen

ved bosetting.
tlf. 99293433

rts@imdi.no,

om anmodningen

eller bosetting

i IMDi Nord

av flyktninger

generelt.
Vi ser frem til et fortsatt
Med vennlig
Integrerings-

godt samarbeid

med Kvæfjord

hilsen
og mangfoldsdirektoratet

Anniken

zdarevic

Maria Jermstad

Rådgiver

Regiondirektør

Kopi:

kommune!

KS, fylkesmannen

3
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Nærmere

informasjon

Permanent

kommunal

Bosetting

oppgaver.

oppgaver
Antall

er en permanent

av prognoser

IMDi sender

for inneværende
flyktninger

former,

med andre kommunale

basert

på dagens

vedtak

som gir kommunene
plantall

er anmodet

på lik linje med andre

de kommende

best mulig

med oppdaterte

prognoser

for de tre påfølgende

om å bosette

prognoser

og plantall.

kommune

brev til kommunene

år og neste år og rullerte

er basert

på flerårige

i den enkelte

og plantall

et årlig

som kommunene

(2016-2019)

oppgave

må i likhet

det er behov for å bosette

skal fremgå

forutsigbarhet.

kommunal

Bosettingsarbeidet

inn i faste og planlagte

flyktninger

årene,

oppgave

av flyktninger

kommunale

om anmodningen

år. Antall

per år de fire neste årene

og plantall.

Anmodningstallene

kan bli

justert opp eller ned ved neste års rullering,
dersom prognosene over antall nye
flyktninger
endres eller hvis kommunene
ikke vedtar det forventede
antall plasser.
Bakgrunnen

for anmodningen

Kommunene

har økt bosetting

for å bosette
flyktninger

flyktninger

av flyktninger

øker enda mere.

og det store antallet

mottakene,

er det nødvendig

Kommunene

ble våren

betydelig

For å få bosatt

bosettingsklare

bedt om å bosette

kapasitet
omlag

men behovet

både det årlige

flyktninger

å øke kommunenes

2013

de siste årene,

antallet

som allerede

venter

til et høyere

nivå.

10 000 flyktninger

nye
i

både i

2014, 2015 og 2016. Kommunene
ble våren 2014 anmodet om å bosette 10 804
flyktninger
i 2015, og per 30.06.2015
var det registrert
vedtak om å bosette 9 262
flyktninger

i år. IMDis prognose

10 000 flyktninger
anmodet

i 2015.

om i år, og kommer

Etterslepet

er derfor

På bakgrunn

basert

Dette

i tillegg

av dagens

flyktningkrise

Solveig

i løpet av 2015 og 2016.

plasser

kommunene

Foreløpige

i 2015 anslås til å være

og endelige

vedtak,

om forståelsen

Målet i samarbeidsavtalen
av året skal alle være

kommuner

2 164, og antall

piasser

totalt

mellom
bosatt

staten

i samsvar

ekstra

i 2015 og 2016.

med og uten forbehold.

plasser

på

i 2016 anslås til

Dette inkluderer

IMDi er i dialog

de

per 9.juli

både

med

av vedtakene.

og kommunesektoren

med behovet.

vil også være

flyktninger

fra kommunene

er at ved utgangen

Bosettingsbehovet

13 200 i 2016,

i 2015 har

hvis kommunene

bosetter

i 2015.

Økningen i bosettingsbehovet
skyldes delvis at en høyere andel asylsøkere
beskyttelsesbehov
som gjør at de får innvilget oppholdstillatelse.
Samtidig
antallet

ble

i brev av 23. april

på hvor mange

signaler

og rask iverksetting

nå økt til 13 200, og behovet
10 000 flyktninger

vil bosette

kommunene

på 2 200 plasser fra 2014.

Horne bedt om å gi tilbakemelding

1 782, dvs. 3 964 ekstra

foreløpige

til en manko

ble alle landets

kan bosette
ekstra

er at kommunene

enn det antallet

stort.

fra statsråd

å være

på siste signaler

er 800 færre

overføringsflyktninger

som kommer

til Norge etter

at Stortinget

har
øker

har vedtatt

å

3
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ta imot 8 000 syrere

over 3 år, fordelt

på 2 000 i 2015 og 3 000 i hvert

av årene

2016 og 2017.
Ved utgangen

av juni

fra asylmottak
innvilget
venter

i år ventet

5 228 flyktninger

til en kommune.

opphold.

En femtedel

Lang ventetid

på bosetting

av dem har ventet

er spesielt

er barn i familier,

med oppholdstillatelse

belastende

hvorav

på å flytte

i mer enn ett år etter

for barn.

645 av de som

410 har bodd på asylmottak

i mer enn

ett år fra de søkte om oppholdstillatelse.
For å få bosatt
økte antallet

både det store antallet

syriske

flyktninger,

kommuner.

Dersom

anmodning,

vil køene og ventetiden

bosette

så mange

det bosettes

ikke bosetter

i 2015,

særskilt

og samtidig

disse og andre

i løpet av 2015 og 2016.

få flyktninger

Dersom

bli 13 200 både i 2016

kommuner

Enslige

(mindreårige)

til folketallet

økt tilskudd

klassestørrelser.

til å inngå interkommunalt
der dette

og unge

i forhold

Dette kan gi grunnlag

noe som vil medføre

gi mer hensiktsmessige

introduksjonsordningen
barn

i tråd med IMDis

å øke. Det er behov for å

vil bosettingsbehovet

om å øke antallet.

i introduksjonsprogrammet,

kommunene

fortsette

og det

fra alle landets

i 2018 og 2019.

oppfordres

deltakere

i mottakene

innsats

flere flyktninger

i mottakene

som de siste årene har bosatt

kommunen,

som nå venter

av dem som venter

10 000 flyktninger

og 2017 og 12000
Kommuner

kommunene

som mulig

flyktninger

er det behov for en særlig

i

for flere
til

IMDi oppfordrer

samarbeid

om

kan værehensiktsmessig.

I 2014 bosatte kommunene
536 enslige barn og unge (mindreårige
under 18 år).
Bosettingsbehovet
for denne gruppen øker kraftig til 750 i 2015 og 750 i 2016, og
plantallene

er på samme

nivå også i 2017,

2018 og 2019.

Anslagsvis

40% av de

enslige barna er under 15 år, mens 60% er over 15 år. Den store økningen i antallet
har sammenheng
med økningen av bosettingsbehovet
generelt. Enslige barn og unge
under

18 år er en prioritert

kommunene
omgjør

i sine vedtak

vedtatte

plasser

Kommunene
integrering

som er under

mottar

flere tilskudd

av flyktninger.

kroner.

Over 99 prosent
og til virksomheter

Stortinget
fordeles

bosetting

Det er derfor

avgjørende

av denne gruppen,

gruppen.

at

og om nødvendig

Det er et særlig

behov for flere

15 år.

virkemidler

sektor

Ordinære

ved bosetting.

til bruk for denne

plasser til den andelen
Økonomiske

gruppe
prioriterer

overføringer

av midlene

i privat

kommer

følgende

måte:

-

Kommuner

som bosetter

i kommunene

tilsier.

flere flyktninger

flere enn folketallet

på 50 000 kroner

i tillegg

bosetter

ved bosetting

mens resten

og

går til frivillig

sektor

til tilskuddene
50 millioner

i kommunene.
fra IMDi.

kroner

som skal

flere flyktninger

enn de er

Ekstratilskuddet

skal fordeles

enn anmodningen

i kommunen

per person som bosettes

utgifter

for om lag 9 milliarder

og offentlig

på til sammen

som i løpet av 2015

om og det folketallet

og samtidig

går til kommunene,

et ekstratilskudd

anmodet

for å dekke

i 2015 tilskudd

og organisasjoner
til kommunene

har besluttet
til kommuner

fra staten

IMDi forvalter

tilsier,
utover

vil motta

på

fra IMDi for 2015
et ekstratilskudd

IMDis anmodning.
4
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-

Kommuner
vil motta

som bosetter

flere flyktninger

et ekstratilskudd

enn anmodningen

på 25 000 kroner

per person

fra IMDi for 2015,

som bosettes

utover

IMDis anmodning.
Nærmere

informasjon

rundskrivet
bosette

vil fremgå

følger en oversikt

i 2015 for å innfri

folketallet

i kommunen

Stortinget
kroner.

kravet

rundskriv

om bosetting

å øke tilskuddet
er en varig

gjelder

2015.

informasjon

flyktninger,

finnes

Nærmere

IMDis anmodning

til utleieboliger

økning

informasjon

må

og det

med 80 millioner

av tilskuddsrammen,

om tilskuddsrammen

om de ulike økonomiske

på IMDis hjemmesider

vises til www.bufetat.no
barneverntiltak

(Rundskriv

utover

Vedlagt

hver kommune

mens 30
for utleieboliger

på www.husbanken.no

Nærmere

kommunale

flyktninger

tilsier.

har også besluttet

millionene

på www.imdi.no.

hvor mange

50 av de 80 millionene

vil være tilgjengelig

I tillegg

av eget

som viser

virkemidlene

htt

:

www.imdi.no

for informasjon

for enslige

ved bosetting

om statlig

mindreårige

Tilskudd
refusjon

asylsøkere

av

.

av utgifter

til

og flyktninger

Q-05/2015).

«Solidaritetsmodell»
Dagens

bosettingsmodell

Modellen

blir anmodet

om å bosette

IMDis anmodning,
er det viktig

fordeling

internasjonale
forfølgelse

Bosetting

av flyktninger
Kommunen
i arbeid

Både privat

flyktninger

staten

og KS.

én kommune

vedtak

på de øvrige

som

som er lavere

kommunene.

å ta imot

samfunnsoppgaven.

mennesker

enn

Derfor

i tråd med IMDis anmodning

viktige

er ikke bare en humanitær
at flyktninger

må ha et tilpasset
og opplæring

eller gå videre

for å

Norges

som er utsatt

og offentlig

sektor

næringsliv

skreddersy

Det er potensiale
til lokalt

for

må hente arbeidskraft

flyktninger

for mer arbeidskraft

herunder

slik at de kan

med NAV og lokalt

trenger.

Stadig flere kommuner

med sysselsetting

og befolkningsutvikling.

når kvalifisering
spesielt

gjennom

i årene fremover.

i samarbeid

som arbeidslivet

utenfra

også kan bidra positivt

også

og utdanning.

i sammenheng
Dette gjelder

utgjør

over hele

til de som bosettes,

kan kommuner

for økt bosetting
næringsliv.

tjenestetilbud

Flyktninger

i kommuner

i norsk og samfunnskunnskap,

vil ha behov

kompetanse

av flyktninger

oppgave.

skal bosettes

til kvalifisering

gode kvalifiseringsprogram

ser bosetting

ellers

mellom
at dersom

nei eller fatter

fordeles

for denne

innebærer

Det er et prinsipp

introduksjonsprogram

Gjennom

bosetter

menes

- en ressurs

en ressurs.

komme

svarer

flyktninger

av ansvar

forpliktelser

Med dette

i sine hjemland.

Flyktninger

knyttes

på samarbeidsavtalen

flyktninger

må antallet

at kommunene

sikre en jevn

landet.

er basert

er en "solidaritetsmodell".

av flyktninger
i de kommuner

arbeidsinnvandring,

til den demografiske

utviklingen

i større grad
hvor næringslivet
og når bosetting

av

i kommunene.

Bolig
Å finne

egnet

kommunenes

bolig til flyktninger
vedtak

om bosetting

kan være
følges

en utfordring.
opp gjennom

Det er avgjørende
boligplan

og aktiv

at

bruk av
5
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Husbankens
nærmere
Dersom

ordninger.

informasjon

innenfor

har vansker

selv finner

kan finne

kommunenes

:

www.husbanken.no

kommunene

om bosetting.

Det vises til

er et aktuelt

som kommunene
utnyttelse

Ta gjerne

kontakt

.
at

til å åpne for at personer
Dette
bruker

av plassene

kan også bidra til at det kan bli mulig for kommunen

flyktninger.

alternativ

fastsetter.

Mange kommuner

fordi den bidrar til rask og effektiv

Ordningen

htt

med å finne boliger,

rammer

vedtak

kan kontaktes.

hjemmesider

bolig. IMDi oppfordrer

bolig selv innenfor

løsningen

regionkontor

på Husbankens

kommunen

flyktninger

Husbankens

kan skje
denne

i kommunen.

å bosette

med IMDi Nord for mer informasjon

flere

om dette.

Familieinnvandring
En betydelig

andel av de voksne

men en del har familie
hvert.

At flyktninger

flyktningene

i hjemlandet

får familien

sin til landet

kan bidra til befolkningsutvikling,
og annen

tjenestekapasitet

Familieinnvandrede
tilskuddet.

Råd og veiledning
IMDi bistår
og øvrige

med ulike tiltak

bosetting.
Tilgjengelige

tilskudd

Husbankens

for enslige

kjente

også

tilskudd

Mer utfyllende

informasjon

med bosetting

av flyktninger,

og jevn

kommunale

utgifter

ved

norsktilskudd,

ved bosetting

og/eller

av personer

adferdsvansker,

mv).
innenfor

bruk av Husbankens

av bosetting,

derunder

vedtak

å dekke

KS, NAV

Dette inkluderer:

(integreringstilskudd,

til utleieboliger

leiemarkedet,
boliger

for erfaringsutveksling

dagens

hvor dette ses som en parallell

ved bosetting

øke kapasitet

budsjett.

startlån.

kommuner

av flyktninger.

imellom,

og kompetanse,

som kan styrke
og bedre overgang

til

for flyktninger

om tilskuddsordninger,
finnes

rundskriv

på IMDi sine hjemmesider

med IMDi Nord hvis dere ønsker

av flyktninger

fylkesmannen,

flerårige

som er ment

mindreårige,

bruk av det private

og utdanning

kontakt

utløser

og kvalifiseringsarbeidet;

funksjonshemminger

til bruk av kommunale

planlegging

har

til de som bosettes.

med Husbanken,

av flyktninger

og mer fleksibel

Tilrettelegging

eller bosetting

fra staten

av tilskudd

Profesjonell

Ta gjerne

sammen

boligfinansieringsordninger

Prioritering

arbeidsliv

med boliger

om tilskuddsordningene.

med IMDi og Husbanken,

tilskudd

løsning

og

at kommunen

for integreringstilskudd,

av bosettings-

og integrering

med alvorlig,

Større

derfor

for å legge til rette for bosetting.

planlegging

samarbeidsavtaler

særskilt

i tillegg

i målgruppen

for integreringen

utfordringer

Det anbefales

for mer informasjon

samarbeidspartnere

bosetting

positivt

til Norge etter

fra IMDi

gjerne

Langsiktig

vil være

familieinnvandrede

til personer

Se www.imdi.no

ved bosettingstidspunktet,
å komme

men kan også innebære

i kommunene.

fokus på at det kan komme

er enslige

som kan forventes

med mer i forbindelse
www.imdi.no

mer informasjon

om anmodningen

generelt.
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Kvæfjord kommune
Administrasjonssjefen

Kvæfjord eldreråd
-som referatsak til eldrerådets møte 4. oktober 2016

Vår dato:
Vår ref:

22.09.2016
2016/6

Deres dato:
Deres ref:

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Merete Hessen
77023011

Tilbakemelding til eldrerådet på henvendelse av 08.07.2016 ad møte- og
talerett i kommunestyret og politiske utvalg for eldrerådet
Det vises til eldrerådets henvendelse av 8. juli 2016.
Problemstillingene eldrerådet tar opp er konkrete og relevante. For å legge til rette for den
ønskede medvirkningen fra eldrerådet er det hensiktsmessig og fornuftig at disse forholdene er
avklart på forhånd. Dette vil gjøre det enklere for både de møtende representantene og lederne av
de respektive utvalg – og man forebygger usikkerhet i møtene.
Henvendelsen var lagt til formannskapet som referatsak til første formannskapsmøte etter mottak
av henvendelsen, dvs 12. september 2016. Formannskapet drøftet henvendelsen og fattet
følgende vedtak:
PS 69/16 Ad møte- og talerett i kommunestyret og politisk utvalg for
eldrerådet
Saksprotokoll i Formannskapet - 12.09.2016
Referatsak 70/16 Ad møte- og talerett i kommunestyret og politiske utvalg for eldrerådet
ble besluttet tatt opp som ny politisk sak 69/16.
Omforent forslag:
-Formannskapet ber administrasjonssjefen utferdige tilbakemelding til eldrerådet på
bakgrunn av innspill i formannskapet.
Votering:
Omforent forslag enstemmig vedtatt
Vedtak:
-Formannskapet ber administrasjonssjefen utferdige tilbakemelding til eldrerådet på
bakgrunn av innspill i formannskapet.

Postadresse:
E-post:
Besøksadresse:

Bygdevegen 26, 9475 Borkenes
postmottak@kvafjord.kommune.no
Bygdevegen 26, 9475 Borkenes

Telefon:
Telefaks:

50

77 02 30 00
77 02 30 01

Bankgiro:
Org.nummer:

4780 05 00237
972 417 998 MVA

1. Kan eldrerådet la seg representere direkte i et møte uten at det er meldt fra på forhånd?
Iht kommunens retningslinjer for eldreråd, sist oppdatert 13.03.2016, skal eldrerådet ha
mulighet til medvirkning i politisk behandling av saker, med møte og talerett. I reglement for
Kvæfjord kommunestyre med videre § 5 heter det at «representant for ungdomsråd, eldreråd
eller råd for funksjonshemmede har møte- og talerett i saker av betydning for de respektive
rådene.»
Når denne møteretten skal benyttes bes eldrerådet melde fra på forhånd til det aktuelle
utvalgets leder, eventuelt til utvalgets sekretær eller til kommunens servicekontor som da bes
videreformidle dette til utvalgets leder. Slik praksis skal være den klare hovedregel, og
utvalgsleder vil da på beste måte kunne legge til rette for eldrerådets medvirkning.
2. Må det meldes fra på forhånd i hvilke saker eldrerådsrepresentant vil ha synspunkter?
Ut fra samme hensyn som beskrevet under pkt 1, bes eldrerådet melde fra på forhånd om
hvilke saker eldrerådsrepresentanten vil ha synspunkter, det vil si benytte sin talerett.
3. Skal representant fra eldrerådet kunne be om ordet i lys av hvordan ordskiftet i en sak utvikler
seg?
Ja, eldrerådets representant kan be om ordet også utenom eventuelle forhåndsplanlagt
innlegg.
4. Kan representant for eldre rådet stille spørsmål i spontanspørretimen?
I saksframlegg til kommunestyrets sak «Spørretime» skrives: I reglement for kommunestyret § 18
Forespørsler framgår: ”Utenfor de saker som er ført opp i innkallingen til et møte, kan ethvert medlem av
kommunestyret rette forespørsler til ordføreren.
Interpellasjoner må være meldt skriftlig til ordføreren minst to virkedager forut før møtet. Uvarslede spørsmål
kan framsettes i møtet, i tilknytning til en enkeltsak eller i en særskilt ”spørretime” på sakslisten. Møtelederen
kan be administrasjonssjefen om å besvare et slikt spørsmål. Uvarslede spørsmål avgrenses til spørsmål og
svar, uten debatt. Kun skriftlige spørsmål vedlegges protokollen. Møtelederen kan ellers bestemme at så vel
interpellasjoner som spørsmål krever mer utfyllende svar i neste møte.
Forslag som settes fram i forbindelse med interpellasjoner, kan ikke avgjøres i møtet dersom møtelederen eller
1/3 av forsamlingen motsetter seg dette.”
Kommuneloven § 34 nr 2 er slik: ”Ethvert medlem kan rette forespørsler til lederen i møtet, også om saker
som ikke står på sakslisten”.

Adgang til å stille spørsmål i spontanspørretimen avgrenses til å omfatte kommunestyrets
medlemmer og eventuelt møtende varamedlemmer.
5. Hvor skal eldrerådsrepresentant være plassert i møterommet?
Når eldrerådet benytter seg av sin møte- og talerett tiltrer eldrerådets representant også
formelt det aktuelle utvalgsmøtet. Eldrerådets representant tar da sete ved
møtebordet/bordene, ved siden av utvalgets medlemmer/møtende varamedlemmer.
Utvalgsleder skal påse at det er satt frem stol ved møtebordet til eldrerådets representant.
Det vil kunne skje at medlemmer i eldreråd, ungdomsråd og råd for funksjonshemmede møter
i kommunestyret og andre politiske utvalg som ordinære tilhørere. I slike tilfeller plasserer
vedkommende seg på ordinær tilhørerplass.
6. Skal eldrerådsrepresentants oppmøte protokolleres med klokkeslett med tanke på eventuell
avkorting av møtegodtgjørelsen?
I kommunens retningslinjer for eldreråd pkt 2 heter det at «Representant fra ER som deltar på
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møte i kommunestyre eller utvalg tilstås møtegodtgjørelse» og i pkt 5 står at «Medlemmer og
møtende varamedlemmer tilstås godtgjørelse for utøvelse av verv i rådet i samsvar med
gjeldende regler for godtgjørelse til politikere i Kvæfjord kommune.»
I kommunens reglement for føring av møtebok står det ikke noe konkret om protokollering av
oppmøte for eldrerådsrepresentant, men i § 3 står at «Møteboka skal inneholde følgende
opplysninger...pkt c. «Hvem som møtte og hvem som var fraværende. Dersom noen trer fra
eller til under møtets gang, bokføres også dette slik at det framgår hvem som har tatt del i
behandlingen av hver sak. Det skal også framgå hvem som eventuelt har møtt fra
administrasjonen, dvs uten å være medlem av det folkevalgte organ.» Ved neste revidering av
dette reglementet bør det også tas inn: «Det skal også framgå hvem som eventuelt har møtt
fra eldreråd, ungdomsråd og råd for funksjonshemmede.»
I «Regler for godtgjørelse til folkevalgte i Kvæfjord kommune», sist revidert 19.06.2016, pkt
5.1. står: «Medlemmer og møtende varamedlemmer av kommunestyre, formannskap,
hovedutvalg og andre utvalg oppnevnt av kommunestyret eller formannskapet, gis en
møtegodtgjørelse på 500 kr pr møte. Ved fravær mer enn 50 prosent av møtet utbetales ½
møtegodtgjørelse.»
Eldrerådsrepresentantens oppmøte skal derfor protokolleres, og administrasjonen vil ut fra
dette besørge utbetaling av hel eller halv møtegodtgjørelse.
Det vil bli lagt opp til ensartet praksis for benyttelse av møte- og taleretten for eldreråd,
ungdomsråd og råd for funksjonshemmede. Denne tilbakemeldingen, vedlagt eldrerådets
henvendelse som dette er tilbakemelding på, vil derfor også legges til ungdomsrådet og råd for
funksjonshemmede som referatsak.

Med hilsen
Merete Hessen
Administrasjonssjef
Vedlegg: Retningslinjer for eldreråd, sist oppdatert 13.03.2012
Kopi: Kvæfjord ungdomsråd og Kvæfjord råd for funksjonshemmede, legges som referatsaker
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Kvæfjord kommune

N tir

Administrasjonssjef
Merete Hessen,

L
Flesnes 25.10.2016.

Borkenes.

VIDERE DRIFT AV FLESNESOPPVEKSTSENTER, AVD.BARNEHAGE.

Kvæfjord kommunestyre

har i vedtaks form bestemt at Flesnes Barnehage må

ha minst tre barn skal barnehagedriften

opprettholdes.

Fra høsten 2017 vil det

være to barn i barnehagen.
Foreldrene til de to barna er alle avhengige av at barna deres har et
barnehagetilbud.
Barnehagen har så langt ivaretatt
I den forbindelse

behov for SFO.

er alle vi som er tilknyttet

ansatte for øvrig samt foreldre

oppvekstsenteret,

administrasjon,

spente på hva som skjer når nytt barnehageår

starter opp høsten 2017.

Kvæfjord kommune

Vi anmoder

denne situasjonen

om å svare oss på denne henvendelsen

skaper usikkerhet.

Vennlig hilsen

Julia Holand, foreldre.

June Pedersen, foreldre.
`t-
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da

Irene Bastiansen, fagansvarlig

Flesnes Barnehage.

Inger Holand, rektor.
CUt,

Kopi sendes:
Ordfører Torbjørn

Larsen

Kultur og Oppvekstsjef

Lars Tverseth

Leder Kvæfjord Senterparti,

Karin Eriksen

Leder Kvæfjord Høyre, Victor Nicolaisen
Leder Kvæfjord FRP, Ola Danielsen
Leder Kvæfjord Arbeiderparti,

Bendiks Harald Arnesen

Leder Kvæfjord SV, Linda Wikeland
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