
 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Møteprotokoll - Offentlig versjon 
 
Utvalg: Administrasjonsutvalg 
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset 
Dato: 05.06.2020 
Tidspunkt: 10:00 - 11:20 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Bernt Eirik Isaksen Lyngstad Leder AP 
Einar Eriksen Medlem KRF 
Jens A. Butter Simonsen Medlem H 
Svein Oddvar Leiros Medlem SP 
Birger Olsen Medlem DELTA 
Rolf Pedersen Medlem UTD 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Guro Jakobsen MEDL FAGFO 
Britt Pedersen Nestleder AP 
Jimmy Blomli Medlem Ungdomsrådet 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Lisa K. Mo Britt Pedersen AP 
Kine Monsen Jimmy Blomli Ungdomsrådet 

 
Merknader 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Einar Pedersen Kommunedirektør 
Ellen Olsen Møtesekretær 
  

 
Underskrift: 
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. 

 
Bernt Eirik Isaksen Lyngstad (s.) Svein Oddvar Leiros (s.) Jens A. Butter Simonsen (s.) 

 
Einar Eriksen (s.) Lisa K. Mo (s.) Kine Monsen (s.)  

 
Rolf Pedersen (s.) Birger Olsen (s.) 



       Offentlig saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

RS 1/20 Avtale om bruk av egen bil X 2018/497 
RS 2/20 Avtale om bruk av egen bil X 2017/580 
RS 3/20 Avtale om bruk av egen bil X 2018/267 
RS 4/20 ***** ***** ***** ***** ***** ***** X 2016/20 
RS 5/20 ***** ***** ***** X 2015/265 
RS 6/20 ***** ***** ***** X 2015/218 
RS 7/20 ***** ***** ***** X 2015/241 
RS 8/20 ***** ***** ***** X 2015/1217 
RS 9/20 ***** ***** ***** X 2015/776 
RS 10/20 ***** ***** ***** X 2015/837 
RS 11/20 ***** ***** ***** ***** ***** X 2015/1663 
RS 12/20 ***** ***** ***** ***** ***** X 2017/369 
RS 13/20 ***** ***** ***** X 2015/77 
RS 14/20 ***** ***** ***** ***** ***** ***** X 2017/264 
RS 15/20 ID 199 - Prosjektleder barn og unge - svar X 2020/96 
RS 16/20 Rutine for varsling - korrigering av lovverk  2018/32 
RS 17/20 Særutskrift: Sak 1/20 OU-prosess - Arbeidsmøte i 

Administrasjonsutvalget 
 2019/421 

PS 3/20 Delegerte vedtak 03.12.2019 - 31.12.2019  2015/448 
PS 4/20 Delegerte vedtak 01.01.2020 - 25.05.2020  2015/448 
PS 5/20 DELEGERINGSREGLEMENT OG 

SAKSBEHANDLINGSREGLEMENT FOR 
POLITISKE ORGANER 

 2019/407 

PS 6/20 Prosessplan OU, økonomiske og 
samfunnsmessige rammebetingelser 

 2019/421 

 
 
 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 
Møteslutt: 11:20. 
 
  



 

PS 3/20 Delegerte vedtak 03.12.2019 - 31.12.2019 

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg- 05.06.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Delegerte vedtak tas til orientering. 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

PS 4/20 Delegerte vedtak 01.01.2020 - 25.05.2020 

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg- 05.06.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Delegerte vedtak tas til orientering. 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

PS 5/20 DELEGERINGSREGLEMENT OG 
SAKSBEHANDLINGSREGLEMENT FOR POLITISKE ORGANER 

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg- 05.06.2020  

Behandling: 
Kommunedirektøren redegjorde for saken og det kom følgende innspill i møtet: 

- Det må tas med at ungdomsrådets representant har forslagsrett i kommunestyret. 
- 6.3. Det må fremgå hvem som har stemmerett i administrasjonsutvalget (5+2) 
- Siden administrasjonsutvalget er formannskap pluss to tillitsvalgte, er det nødvendig at 

også formannskap behandler sakene, eller skal de gå direkte til kommunestyret? 
- Ordførers delegasjon med hensyn til vielse, samt vielse på samisk/kvensk 
- Det må tas med at administrasjonen stiller med fast møtesekretær i utvalgene 
- Det ble stilt spørsmål om bruk av samiske midler, samepolitisk utvalg sin rolle og 

mandat. 
Notat vedr dette utarbeides til kommunestyremøte den 18.06.2020. 



 
Innspill tas med til formannskapets behandling. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
- Det må tas med at ungdomsrådets representant har forslagsrett i kommunestyret. 
- 6.3. Det må fremgå hvem som har stemmerett i administrasjonsutvalget (5+2) 
- Siden administrasjonsutvalget er formannskap pluss to tillitsvalgte, er det nødvendig at 

også formannskap behandler sakene, eller skal de gå direkte til kommunestyret? 
- Ordførers delegasjon med hensyn til vielse, samt vielse på samisk/kvensk 
- Det må tas med at administrasjonen stiller med fast møtesekretær i utvalgene 
- Det ble stilt spørsmål om bruk av samiske midler, samepolitisk utvalg sin rolle og 

mandat. 
Notat vedr dette utarbeides til kommunestyremøte den 18.06.2020. 

 

Saksprotokoll i Utvalg for miljø, drift og utvikling- 06.05.2020  

Behandling: 
Kommunedirektør Einar Pedersen tiltrådte møtet for å svare på spørsmålet om forholdet mellom 
rådgivende organ og «kommunen». Rådgivende organ kan sende saker til hovedutvalg og så til 
kommunestyret.  Saker kan ikke avgjøres i møte i rådgivende organ. Kommunedirektøren 
påpeker også utvalgets ansvar for økonomi innenfor sitt ansvarsområde. 
 

1. Hovedutvalget gjorde følgende enstemmige forslag til vedtak; Hovedutvalg for miljø, 
drift og utvikling vedtar framlagte forslag til delegeringsreglement samt forslag til 
saksbehandlingsreglement i folke valgte organer for Kåfjord kommune, med følgende 
tilleggskommentar; Rådgivende organ kan sende saker til hovedutvalg og så til 
kommunestyret.  Saker kan ikke avgjøres i møte i rådgivende organ. 

2. Reglementene gjøres gjeldende fra vedtaksdato. 
 

Vedtak: 
1. Hovedutvalget gjorde følgende enstemmige forslag til vedtak; Hovedutvalg for miljø, 

drift og utvikling vedtar framlagte forslag til delegeringsreglement samt forslag til 
saksbehandlingsreglement i folke valgte organer for Kåfjord kommune, med følgende 
tilleggskommentar; Rådgivende organ kan sende saker til hovedutvalg og så til 
kommunestyret.  Saker kan ikke avgjøres i møte i rådgivende organ. 

2. Reglementene gjøres gjeldende fra vedtaksdato. 
 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg- 23.04.2020  

Behandling: 
Følgende forslag til endringer ble fremlagt: 

 Personalsak 26/20 i Kommunestyret. Kommunestyrets vedtak om valg i ungdomsrådet 
må innarbeides i reglementet.  

 Saksbehandlingsreglement for folkevalgte organ, pkt 3.3: UOO ber om at 
administrasjonen bidrar med sekretær på utvalgsmøtene. 

 
Forslag ble enstemmig vedtatt. 



 

Vedtak: 
HOO vedtar enstemmig delegeringsreglement med følgende endringer:  

 Personalsak 26/20 i Kommunestyret. Kommunestyrets vedtak om valg i ungdomsrådet 
må innarbeides i reglementet.  

 Saksbehandlingsreglement for folkevalgte organ, pkt 3.3: UOO ber om at 
administrasjonen bidrar med sekretær på utvalgsmøtene. 

 

Saksprotokoll i Samepolitisk utvalg- 27.04.2020  

Behandling: 
Samepolitisk utvalg kom med følgende innspill til delegeringsreglementet.  
Innspillene ble enstemmig vedtatt: 
 

 Delegeringsreglement punkt 6.6.2. – Myndighet, ansvar og oppgaver, 4.avsnitt: 
Samepolitisk utvalg ønsker å vite hvordan midlene til fellesutgifter fremmer samisk 
språk og kultur i de ulike kommunale virksomhetene. 
 

 Saksbehandlingsreglement for politiske organ pkt. 8 – Faste utvalg: Samepolitisk utvalg 
ønsker en presisering av utvalgets mandat og rammer for politikkutvikling og å fremme 
saker til behandling. Etter forelagt reglement synes ikke disse rammene å være 
tilstrekkelig presisert. Utvalget ber derfor om at kommunestyret presiserer dette. 

Utvalget ber også om en presisering av samspillet mellom Samepolitisk utvalg, 
formannskapet og kommunestyret. Utvalget viser til tidligere praksis der man fremmet 
saker til formannskapet, mens utvalget etter det nye reglementet kan fremme saker til 
kommunestyret. 

 

Vedtak: 

 Delegeringsreglement punkt 6.6.2. – Myndighet, ansvar og oppgaver, 4.avsnitt: 
Samepolitisk utvalg ønsker å vite hvordan midlene til fellesutgifter fremmer samisk 
språk og kultur i de ulike kommunale virksomhetene. 
 

 Saksbehandlingsreglement for politiske organ pkt. 8 – Faste utvalg: Samepolitisk utvalg 
ønsker en presisering av utvalgets mandat og rammer for politikkutvikling og å fremme 
saker til behandling. Etter forelagt reglement synes ikke disse rammene å være 
tilstrekkelig presisert. Utvalget ber derfor om at kommunestyret presiserer dette. 

Utvalget ber også om en presisering av samspillet mellom Samepolitisk utvalg, 
formannskapet og kommunestyret. Utvalget viser til tidligere praksis der man fremmet 
saker til formannskapet, mens utvalget etter det nye reglementet kan fremme saker til 
kommunestyret. 

 

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 6/20 Prosessplan OU, økonomiske og samfunnsmessige rammebetingelser 

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg- 05.06.2020  

Behandling: 
Saken legges frem som en orienteringssak til kommunestyret. 
Fremlagte forslag til prosessplan enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Saken legges frem som en orienteringssak til kommunestyret. 
Fremlagte forslag til prosessplan vedtas. 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
Fremlagte forslag til prosessplan vedtas. 


