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       Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

RS 7/19 Langsiktig kompetanseutviklingsplan for 
barnehagene i Troms 2019 - 2022 

 2017/127 

PS 19/19 Orienteringssaker fra oppvekst  2017/565 
PS 20/19 Orienteringssak - Ledelse PU  2015/541 
PS 21/19 Søknad om skjenkebevilling  2019/107 
PS 22/19 SáMOS-vurdering av om Kåfjord kommune skal 

søke deltakelse i prosjekt 
 2018/203 

PS 23/19 Deltakelse i et interkommunalt prosjekt med 
Lyngen som pilotkommune: Tiltaksutvikling 
innen program for folkehelse i kommunene. 

 2015/90 

PS 24/19 Videre deltakelse i prosjekt med Ungt 
entreprenørskap 

 2017/565 

PS 25/19 Rammeplan - Kulturskolen  2015/1497 
PS 26/19 Søknad om midler til programmering i skolene  2019/93 
PS 27/19 Samisk språkplan for barnehage og grunnskole, 

og overgangen mellom disse 
 2015/1613 

PS 28/19 Framtidig organisering av barnehagetilbud i 
Manndalen 

 2019/133 

 
Orienteringssaker – Trond Skotvold 
 
• Status innflytting i Kåfjord Helsetun 
• Økonomi 
• Oppstart/forberedelse av sak på boliger i Kåfjord. 
 
 
 
Møteslutt 13:15. 
 
 
  



 

PS 19/19 Orienteringssaker fra oppvekst 

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 23.05.2019  

Behandling: 
Ekstern vurdering av barnehager og skoler mai 2019: 
Det er orientert om gjennomført ekstern vurdering i barnehager og skoler. Skolene og 
barnehagene skal jobbe videre med dette. Barnehageeier/skoleeier skal følge opp resultatene. 
Skolene skal følges opp av Veilederkorpset. Rapportene er et godt utgangspunkt for 
utviklingsarbeid i barnehager og skoler. Rapportene publiseres når de blir oversendt Kåfjord 
kommune. 
 
Tverrfaglig samarbeid: 
Det lages en plan for modell for tverrfaglig samarbeid i Kåfjord kommune. Arbeidet med 
modellen starter opp før sommerferien. Målet er bedre tverrfaglig samarbeid og riktig tiltak til 
riktig tid. 
 
Økonomi: 
Skolene har overforbruk. Det jobbes med å redusere sykefravær.  
 
Svømming: 
Det har vært avklaringsmøte. Svømmetider er fastsatt i samarbeid med skolene, politikere og 
rødekors. Det må ordnes opp i tider for vasking av bassenget. 
 
 

Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Saken tas til orientering 
 
 

PS 20/19 Orienteringssak - Ledelse PU 

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 23.05.2019  

Behandling: 

Saken ble drøftet.  
 
 



Vedtak: 
HOO tar saken til orientering og ber administrasjonen om å foreta en evaluering av felles ledelse 
av PU og sykehjem og fremlegge denne for HOO.  
 
 

 

Rådmannens innstilling 
Saken legges frem uten innstilling til vedtak. 
 
 
 

PS 21/19 Søknad om skjenkebevilling 

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 23.05.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt mot en stemme. 
 

Vedtak: 
1. Fosslis Mathantverks siida innvilges skjenkebevilling for øl, vin og brennevin inntil 60 
volumprosent med begrensninger i tidspunkt i hht. alkoholloven og -forskrift.  
2. Skjenkeareal er i Fosslis Mathantverks siida i Sentrumsveien 6 i Samuelsberg.  
3. Skjenketid for alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer fra kl. 13.00, 
skjenking av annen alkoholholdig drikk fra kl. 12.00.  
4. Skjenking av øl, vin og brennevin skal på fredager, lørdager og dager foran hellig- og 
høytidsdager avsluttes senest kl. 02.00.  
Øvrige dager i hht. søknad for øl og vin mandag-torsdag til kl.24.00., og for øl og vin søndag til 
kl.01.00, mens brennevin må avsluttes kl.24.00.  
5. Eva Fossli godkjennes som styrer, etablererprøve og kunnskapsprøve for alkohol er bestått.  
6. Arnt Inge Fossli godkjennes som stedfortreder, kunnskapsprøve for alkohol er bestått.  
7. Gebyrene fastsettes i henhold til A-lovens § 7-1 og Forskrift 2. juni 2005 nr 538 om omsetting av 
alkoholholdig drikk m.v. Kapittel 6.  
8. Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår etter de 
lover og forskrifter som til enhver tid gjelder og at det er utarbeidet internkontrollsystem.  
9. Bevillingene gis for tidsrommet fra dagens dato og til 30.06.2020.  
10. Det forutsettes at søknad om bruksendring på bygget, er godkjent. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Fosslis Mathantverks siida innvilges skjenkebevilling for øl, vin og brennevin inntil 60 
volumprosent med begrensninger i tidspunkt i hht. alkoholloven og -forskrift.  
2. Skjenkeareal er i Fosslis Mathantverks siida i Sentrumsveien 6 i Samuelsberg.  
3. Skjenketid for alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer fra kl. 13.00, 
skjenking av annen alkoholholdig drikk fra kl. 12.00.  
4. Skjenking av øl, vin og brennevin skal på fredager, lørdager og dager foran hellig- og 
høytidsdager avsluttes senest kl. 02.00.  



Øvrige dager i hht. søknad for øl og vin mandag-torsdag til kl.24.00., og for øl og vin søndag til 
kl.01.00, mens brennevin må avsluttes kl.24.00.  
5. Eva Fossli godkjennes som styrer, etablererprøve og kunnskapsprøve for alkohol er bestått.  
6. Arnt Inge Fossli godkjennes som stedfortreder, kunnskapsprøve for alkohol er bestått.  
7. Gebyrene fastsettes i henhold til A-lovens § 7-1 og Forskrift 2. juni 2005 nr 538 om omsetting av 
alkoholholdig drikk m.v. Kapittel 6.  
8. Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår etter de 
lover og forskrifter som til enhver tid gjelder og at det er utarbeidet internkontrollsystem.  
9. Bevillingene gis for tidsrommet fra dagens dato og til 30.06.2020.  
10. Det forutsettes at søknad om bruksendring på bygget, er godkjent. 
 
 

PS 22/19 SáMOS-vurdering av om Kåfjord kommune skal søke deltakelse i 
prosjekt 

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 23.05.2019  

Behandling: 
Forslag fra HOO: 
Fossen barnehage og barnehageeier i Kåfjord kommune skal vise interesse for brev om SáMOS-
prosjektet sendt ut av Sametinget i uke 25. Deretter sendes søknad om deltakelse høst 2019. 
 
Forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 

Fossen barnehage og barnehageeier i Kåfjord kommune skal vise interesse for brev om SáMOS-
prosjektet sendt ut av Sametinget i uke 25. Deretter sendes søknad om deltakelse høst 2019. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Barnehageeier ved både den enkelte barnehage og barnehageeier i Kåfjord kommune skal vise 
interesse for brev om SáMOS-prosketet sendt ut av Sametinget i uke 25. Deretter sendes søknad 
om deltakelse høst 2019. 
 
 

PS 23/19 Deltakelse i et interkommunalt prosjekt med Lyngen som 
pilotkommune: Tiltaksutvikling innen program for folkehelse i kommunene. 

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 23.05.2019  

Behandling: 
Saken ble drøftet. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 



 

Vedtak: 
Kåfjord kommune ønsker å delta i et interkommunalt prosjekt med Lyngen kommune som 
vertskommune om å delta i tiltaksutvikling i program for folkehelsearbeid.  
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Kåfjord kommune ønsker å delta i et interkommunalt prosjekt med Lyngen kommune som 
vertskommune om å delta i tiltaksutvikling i program for folkehelsearbeid.  
 
 

PS 24/19 Videre deltakelse i prosjekt med Ungt entreprenørskap 

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 23.05.2019  

Behandling: 
Saken ble drøftet. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Skolene i Kåfjord inngår ikke bindende avtale om prosjekt med Ungt entreprenørskap på dette 
tidspunktet 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Skolene i Kåfjord inngår ikke bindende avtale om prosjekt med Ungt entreprenørskap på dette 
tidspunktet 
 
 

PS 25/19 Rammeplan - Kulturskolen 

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 23.05.2019  

Behandling: 
Forslag fra HOO: 
Rammeplan for kulturskolen vedtas som den er framlagt.  
 
Saken ble enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak: 
Rammeplan for kulturskolen vedtas som den er framlagt.  
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Saken blir lagt fram uten innstilling. 
 
 

PS 26/19 Søknad om midler til programmering i skolene 

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 23.05.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Saken tas til orientering 
 
 

PS 27/19 Samisk språkplan for barnehage og grunnskole, og overgangen 
mellom disse 

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 23.05.2019  

Behandling: 
Prosjektleder Vera Eriksen presenterer Samisk språkplan for barnehage og grunnskole og 
overgangen mellom disse. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
Samisk språkplan for barnehage og grunnskole, og overgangen mellom disse, vedtas som 
forelagt.  



HOO vedtar at planen skal sendes ut på høring før behandling i kommunestyret 4. september 
2019. Når endelig vedtak foreligger ønsker HOO at administrasjon utarbeider en tidsplan for 
gjennomføring av forelagte plan.  
HOO ber om at planen videreutvikles til å bli en langsiktig plan i forbindelse med at 
kommunens overordnet tospråklighetsplan evalueres i 2020.  
 
 
 
 

Saksprotokoll i Samepolitisk utvalg- 30.04.2019  

Behandling: 
Forslag fra Samepolitisk utvalg: 
Samisk språkplan for barnehage og grunnskole, og overgangen mellom disse, vedtas som 
forelagt. 
 
Forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Samisk språkplan for barnehage og grunnskole, og overgangen mellom disse, vedtas som 
forelagt. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Saken legges frem uten innstilling 
 
 
 

PS 28/19 Framtidig organisering av barnehagetilbud i Manndalen 

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 23.05.2019  

Behandling: 
Forslag fra HOO: 
HOO vedtar at Fossen barnehage blir en samisk barnehage. HOO ber om at følgende bygg-
alternativer utredes før kommunestyret 24.juni 2019. 
 
Alternativ 1c: Bygge ny avdeling knyttet til Riebangárdi slik at dette blir en to-avdelings 
barnehage. Bygget der Knerten-Trollstua holder til legges ned.  
 
Alternativ 4c: Utrede ombygging av Riebangárdi for å se om det lar seg gjøre å ha to 
avdelinger i bygget. Vi undersøker om personalrommet kan flyttes opp i andre etasje og at det 
frigjorte arealet tilrettelegges for barnehage. Bygget der avdelingene Knerten/Trollstua holder til 
legges ned.  
 
Forslag ble enstemmig vedtatt. 



 
 

Vedtak: 
HOO vedtar at Fossen barnehage blir en samisk barnehage. HOO ber om at følgende bygg-
alternativer utredes før kommunestyret 24.juni 2019. 
 
Alternativ 1c: Bygge ny avdeling knyttet til Riebangárdi slik at dette blir en to-avdelings 
barnehage. Bygget der Knerten-Trollstua holder til legges ned.  
 
Alternativ 4c: Utrede ombygging av Riebangárdi for å se om det lar seg gjøre å ha to 
avdelinger i bygget. Vi undersøker om personalrommet kan flyttes opp i andre etasje og at det 
frigjorte arealet tilrettelegges for barnehage. Bygget der avdelingene Knerten/Trollstua holder til 
legges ned.  
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Alternativ 4a: Utrede ombygging av Riebangárdi for å se om det lar seg gjøre å ha to 
avdelinger i bygget. Vi undersøker om personalrommet kan flyttes opp i andre etasje og at det 
frigjorte arealet tilrettelegges for barnehage. Bygget der avdelingene Knerten/Trollstua holder til 
legges ned. Det blir en samisk barnehage med norsk avdeling 
 
 
 
 


