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Orienteringssaker fra Helse og omsorg: 

 Økonomi i helse og omsorg 
 Prosess PU 
 Revisjonsprosess tjenesteavtaler UNN 
 Coronavirus- hva gjør kåfjord kommune? 
 Ansettelser 

 
 
Orienteringssaker fra Oppvekst: 

 Økonomi 
 Elevundersøkelsen 2019 

o Protokolltilførsel: UOO ber om at tiltak som er satt i verk følges opp. 
Mobbeombudet inviteres til skolene. Elever, foreldre og ansatte involveres. VK 
kan støtte kommunen i evalueringen og det videre arbeidet. UOO skal holdes 
orientert om videre arbeid.  

 BTS (Bedre tverrsektoriell samhandling) 
 Foreldremøte om rus februar 2020 
 Oversikt over politiske saker som krever involvering fra skoler og barnehager 
 Beredskapsplaner 

 
 
 
Møteslutt: 12:40  
 
 
 
 
  



 

PS 8/20 Forskrift til ordensreglement for grunnskolene i Kåfjord 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg- 05.03.2020  

Behandling: 
UOO kom med endringsforslag på vedtak: 
Skolene kan i samarbeid med FAU/SU lage tilpassede ordensreglement for den enkelte skole. 
 
Kommunedirektørens innstilling, med endring, ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Forskrift om ordensreglement vedtas som den foreligger. Skolene kan i samarbeid med FAU/SU 
lage tilpassede ordensreglement for den enkelte skole. 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Forskrift om ordensreglement vedtas som den foreligger 
 

 

PS 9/20 Årsmelding fra Pedagogisk psykologisk tjeneste 2019 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg- 05.03.2020  

Behandling: 
UOOkom med forslag på tillegg til innstillingen; 
UOO ber om en plan for når PPT skal være ajour med saksbehandling. PPT bør være mer ute i 
skolene for å jobbe forebyggende og veiledende overfor skolene for å snu tallene. PPT deltar i 
kommunens tverrfaglige arbeid. UOO bestiller sak om spesialundervisning. 
 
Kommunedirektørens innstilling, med tillegg fra UOO, ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Årsmelding om Pedagogisk psykologisk tjeneste tas til orientering. 
UOO ber om en plan for når PPT skal være ajour med saksbehandling.  
PPT bør være mer ute i skolene for å jobbe forebyggende og veiledende overfor skolene for å 
snu tallene.  
PPT deltar i kommunens tverrfaglige arbeid.  
UOO bestiller sak om spesialundervisning. 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Årsmelding om Pedagogisk psykologisk tjeneste tas til orientering 
 



 

PS 10/20 Planprogram og organisering av arbeidet med Helse- og 
omsorgsplan i Kåfjord kommune 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg- 05.03.2020  

Behandling: 
Det ble drøftet hvem som skulle representeres fra UOO i arbeidsgruppen, og Lisa Katrine Mo og 
Dag Runar Wollvik ble foreslått.  
Leder for UOO foreslo også at representant fra ungdomsrådet skulle inviteres inn i 
arbeidsgruppen.  
 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt med følgende tillegg «Fra UOO vil Lisa 
Katrine Mo og Dag Runar Wollvik delta i arbeidsgruppa. I tillegg vil en representant fra 
Ungdomsrådet inviteres» 
 

Vedtak: 
1. Planprogram for Helse- og omsorgsplan vedtas av UOO og sendes på høring. 
2. Kommunestyret vil være prosjekteier, UOO vil være planfaglig politisk utvalg og sette 

prosessen i gang og være fagansvarlig politisk utvalg. 
3. Det etableres en arbeidsgruppe for evaluering av «Strategisk plan for Helse og omsorg 

frem mot 2023» og gjennomføring av planprosess for å utarbeide ny plan. Det foreslås at 
2 representanter fra UOO i tillegg til kommunalsjef og virksomhetslederne i Helse og 
omsorg er medlemmer i arbeidsgruppen. 

 
Fra UOO vil Lisa Katrine Mo og Dag Runar Wollvik delta i arbeidsgruppa. I tillegg vil en 
representant fra Ungdomsrådet inviteres. 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Planprogram for Helse- og omsorgsplan vedtas av UOO og sendes på høring. 
2. Kommunestyret vil være prosjekteier, UOO vil være planfaglig politisk 

utvalg og sette prosessen i gang og være fagansvarlig politisk utvalg. 
3. Det etableres en arbeidsgruppe for evaluering av «Strategisk plan for Helse og omsorg 

frem mot 2023» og gjennomføring av planprosess for å utarbeide ny plan. Det foreslås at 
2 representanter fra UOO i tillegg til kommunalsjef og virksomhetslederne i Helse og 
omsorg er medlemmer i arbeidsgruppen. 

 
 

PS 11/20 AVTALE VASKERITJENESTE FOR HELSE OG OMSORG I 
KÅFJORD KOMMUNE 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg- 05.03.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak: 
UOO vedtar at vaskeritjenesten for pasienttøy og øvrig tøy for helse og omsorg i Kåfjord 
kommune legges ut på anbud. 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
UOO vedtar at vaskeritjenesten for pasienttøy og øvrig tøy for helse og omsorg i Kåfjord 
kommune legges ut på anbud. 
 
 

PS 12/20 Søknad om dekning av skyssutgifter for støttekontakt 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg- 05.03.2020  

Behandling: 
Saken ble ikke behandlet.  
 

Vedtak: 
Saken trekkes. 
Saken skal saksutredes på vanlig måte og settes opp som egen sak på neste møte 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
 


