
 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Møteprotokoll 
 
Utvalg: Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser 
Møtested: Telefonmøte 
Dato: 30.03.2020 
Tidspunkt: 10:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Hermund Dalvik 
Randi Solberg 
Mikaela Reinikainen 

Leder 
Nestleder 
Medlem 

 
AP 
H 

Lars N. Nilsen Marakat Medlem  
John Bakkehaug Medlem  

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader 

  Randi Solberg tiltrådte etter at møtet var satt.  
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Gro Søland Møtesekretær 

 
Underskrifter: 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, 
er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
  Hermund Dalvik (s)  Lars Nilsen Marakat (s)  Mikaela Reinikainen (s)  
   
  John Bakkehaug (s)  Randi Solberg (s) 
 

        
  



Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

 
RS 1/20 

Referatsaker: 
Prosjekt - Øke kunnskapen om CRPD - «Hva vet 
du om FN-konvensjonen om rettighetene til 
mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) 

  
2015/1605 

RS 2/20 Årsmelding for 2019 fra Pasient- og 
brukerombudet i Troms 

 2020/18 

RS 3/20 Vedr. fiskeplasser for eldre og 
funksjonshemmede 

 2020/18 

RS 4/20 Informasjon om Corona-virus  2020/204 
 
PS 1/20 

Politiske saker: 
Delegeringsreglement og 
saksbehandlingsreglement for politiske organer  

  
2019/407 

PS 2/20 Høring - Kommunedelplan for idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv 2020-2024 

 2020/31 

 
 
Ref.sak 1/20: Prosjekt - Øke kunnskapen om CRPD - «Hva vet du om FN-konvensjonen om 
rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) 
Se vedlagte lenke. 
https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Menneskerettigheter/Konvensjon-om-rettighetene-til-
personer-med-nedsatt-funksjonsevne 
Denne videresendes til politikerne til orientering. 
 
RS 2/20: Årsrapport fra Pasient- og brukerombudet i Troms. 
 
Sekretær sjekker at denne er videresendt til administrasjon og politikere. 
 
RS 3/20 Vedr. fiskeplasser for eldre og funksjonshemmede 
 
Rådet støtter Ytre Kåfjord Pensjonstforening i sitt standpunkt om at kommunene står som 
utreder, igangsetter og har rollen som utbygger. 
 
 
RS 4/20: Informasjon om Corona viruset ble tatt til orientering. 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
 
Møtet hevet 10.55 

https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Menneskerettigheter/Konvensjon-om-rettighetene-til-personer-med-nedsatt-funksjonsevne
https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Menneskerettigheter/Konvensjon-om-rettighetene-til-personer-med-nedsatt-funksjonsevne


PS 1/20 DELEGERINGSREGLEMENT OG 
SAKSBEHANDLINGSREGLEMENT FOR POLITISKE ORGANER 

Saksprotokoll i Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser- 30.03.2020  

Behandling: 
Delegasjonsreglementet ble gjennomgått og tatt til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 

 Delegasjonsreglementet ble gjennomgått og tatt til orientering. 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunalt råd for eldre- 22.04.2020  

Behandling: 
Rådet kommenterte om kort frist for uttalelse, da det er stort dokument som må gjennomgås. 
 
Kommentar til reglementet: Kontrollutvalget bør ha sitt flertall fra opposisjon i kommunestyret, 
av hensyn til omdømme og tillit fra befolkningen. 
 
Forslag til valg av eldrerådets sammensetning: 2 fra pensjonistforeningene, 1 utenfra og 2 
oppnevnt av kommunestyret. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
Kommentar til reglementet: Kontrollutvalget bør ha sitt flertall fra opposisjon i kommunestyret, 
av hensyn til omdømme og tillit fra befolkningen. 
 
Forslag til valg av eldrerådets sammensetning: 2 fra pensjonistforeningene, 1 utenfra og 2 
oppnevnt av kommunestyret. 
 
 
 
 
  



 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 27.02.2020  

Behandling: 
Kommunedirektør Einar Pedersen redegjorde for sak. 
Einar Eriksen Krf stilte spørsmål om denne var behandlet i utvalgene? 
Varasetteordfører Nils O. Larsen stilte spørsmål om ikke den denne bør behandles av utvalg og 
de tillitsvalgte? 
 
Forslag fra kommunestyret om tilleggspunkt: 
Delegeringsreglement vedtas slik den foreligger, men sendes til utvalgene på høring, og kommer 
til behandling i kommunestyret i juni 2020 for evt. justering. 
 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar framlagte forslag til delegeringsreglement samt forslag til 

saksbehandlingsreglement i folke valgte organer for Kåfjord kommune.  
Reglementene gjøres gjeldende fra vedtaksdato. 

2. Delegeringsreglement vedtas slik den foreligger, men sendes til utvalgene på høring, og 
kommer til behandling for evt. endring/justering i kommunestyret i juni 2020. 

 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Kommunestyret vedtar framlagte forslag til delegeringsreglement samt forslag til 
saksbehandlingsreglement i folke valgte organer for Kåfjord kommune.  
Reglementene gjøres gjeldende fra vedtaksdato. 
 
  



 

PS 2/20 Høring - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 
2020-2024 

Saksprotokoll i Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser- 30.03.2020  

Behandling: 

Planen bifalles med følgende bemerkning: s. 67 om universelt utformet fiskeplass.  
Rådet foreslår at kommunen står som utbygger i samarbeid med pensjonistforeningene  
og idrettslag/foreninger.  
 
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Planen bifalles med følgende bemerkning: s. 67 om universelt utformet fiskeplass.  
Rådet foreslår at kommunen står som utbygger i samarbeid med pensjonistforeningene  
og idrettslag/foreninger.  
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Legges fram uten innstilling. 
 
 


