
 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Møteprotokoll 
 
Utvalg: Utvalg for oppvekst og omsorg 
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset 
Dato: 28.05.2020 
Tidspunkt: 10:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Lisa Katrine Mo Leder AP 
Kine Monsen Medlem UR 
Stian Pedersen Medlem AP 
Anna-Iren Berg-Løvli Nestleder H 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Vibeke Fagerli MEDL KRF 
Dag Runar Wollvik MEDL SPA 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Hans Øyvind Jenssen Vibeke Fagerli KRF 

 
Merknader 
 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Elisabeth Gulbrandsen 
 

Kommunalsjef oppvekst 

 
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. 
 

Lisa Katrine Mo (s)   Kine Monsen (s)  Stian Pedersen (s) 

Anna-Iren Berg-Løvli (s) Hans-Øyvind Jenssen (s) 
 
 
 
 



       Saksliste 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

RS 3/20 Svar på søknad om deltakelse i SáMOS  2015/1613 
PS 18/20 Samarbeidsavtale mellom Nordreisa og Kåfjord 

kommune om elever som bor på grensen mellom 
kommunene 

 2020/153 

PS 19/20 Samisk språkplan for barnehage og grunnskole, 
overgangen mellom disse 

 2015/1613 

PS 20/20 Reviderte vedtekter for Nord-Troms PPT  2015/595 
PS 21/20 Undersøkelse av konsekvenser ved at bassenget 

stenger ut 2020 
 2020/54 

 
 
Referatsaker ble tatt til orientering.  
 
Møteslutt 10:45 
 
  



 

RS 3/20 Svar på søknad om deltakelse i SáMOS 

PS 18/20 Samarbeidsavtale mellom Nordreisa og Kåfjord kommune om 
elever som bor på grensen mellom kommunene 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg- 28.05.2020  

Behandling: 

Saken ble fremmet uten innstilling.  

Hans Øyvind Jenssen ba om at hans habilitet (§ 6b) måtte vurderes, han ble vurdert 
som inhabil etter § 6b og deltok derav ikke i behandlingen av saken. 

Saken ble foreslått utsatt til kommunestyret 18.06.20 på bakgrunn av at utvalget i 
Nordreisa kommune skal behandle saken igjen den 11.06.20. Dersom Nordreisa gjør 
om på vedtaket utgår saken. 

 

Vedtak: 

Saken utsettes til kommunestyret 18.juni 2020 dersom Nordreisa opprettholder sitt 
vedtak. 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 
Saken fremmes uten innstilling 
 

PS 19/20 Samisk språkplan for barnehage og grunnskole, overgangen mellom 
disse 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg- 28.05.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Samisk språkplan for barnehager og skoler og overgangen mellom disse vedtas slik den nå 
foreligger. Språkplanen endres dersom det er behov for dette når pågående evaluering av samisk 
i Kåfjord er ferdig. 
 



 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 
Samisk språkplan for barnehager og skoler og overgangen mellom disse vedtas slik den nå 
foreligger. Språkplanen endres dersom det er behov for dette når pågående evaluering av samisk 
i Kåfjord er ferdig. 
 

 

 

PS 20/20 Reviderte vedtekter for Nord-Troms PPT 

 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg- 28.05.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 

Forslag til nye vedtekter for PP-tjenesten for Kåfjord- og Nordreisa kommune vedtas 

 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 

Forslag til nye vedtekter for PP-tjenesten for Kåfjord- og Nordreisa kommune vedtas. 

 
 

PS 21/20 Undersøkelse av konsekvenser ved at bassenget stenger ut 2020 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg- 28.05.2020  

Behandling: 
Saken ble fremmet uten innstilling.  
 
Det orienteres om at bassenget foreslås stengt ut 2020 og konsekvenser skolene ser ved stenging 
av sbassenget. Saken ønskes ytterligere belyst og det bes om et nytt saksframlegg til 04.06.20.  



Det ønskes en kommentar fra kommunelegen i forhold til smittevern. Sakspapirer deles i 
sharpoint-gruppa da fristen for saksframlegg er gått ut. 
 

Vedtak: 
Saken utredes bedre og legges fram i neste UOO. 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
(saken fremmes uten innstilling) 
 


