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Følgende faste medlemmer møtte: 
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Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
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Lisa Katrine Mo MEDL AP 
Rita Solberg LEDER SPA 
Jens A. B. Simonsen MEDL H 
Lars N. Nilsen Marakat MEDL MDG 
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Navn Møtte for Representerer 
Anette S. Lyngmo Seppälä Lisa Katrine Mo AP 
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Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Trond Skotvold Helse- og omsorgssjef 
Elisabeth Gulbrandsen Oppvekstleder 

 
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. 
 
 
  Magne Monsen (s.)    Liv Solvang (s.)     Anette Seppälä (s.)  
  



       Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

RS 20/18 Søknad om midlertidig dispensasjon fra 
utdanningskravet - Mona Hansen 

X 2015/1351 

RS 21/18 Søknad om midlertidig dispensasjon fra 
utdanningskravet - Anette Furuseth 

X 2015/1079 

RS 22/18 Søknad om midlertidig dispensasjon fra 
utdanningskravet for styrer og/pedagogisk leder i 
barnehage  - Mona Hansen 

X 2015/1351 

RS 23/18 Søknad om midlertidig dispensasjon fra 
utdanningskravet for styrer og/pedagogisk leder i 
barnehage  - Anette Furuseth 

X 2015/1079 

RS 24/18 Særutskrift - Befaring om tilgjengelighet til 
offentlige bygg i kommunen 

 2015/1605 

RS 25/18 Særutskrift - Tilleggssak: Manglende saker til 
behandling/saker som ikke blir behandlet i 
Kommunalt råd for funksjonshemmede 

 2015/1605 

RS 26/18 Innvilget søknad - tilsagnsbrev Kompetanse- og 
innovasjonstilskudd 2018 

 2015/103 

RS 27/18 Tildeling av kompetansemidler til 
regionalordning for barnehager 2018/2019 – 
barnehagene i Nord Troms - Kvænangen, 
Skjervøy, Nordreisa, Kåfjord, Lyngen og 
Storfjord 

 2015/732 

RS 28/18 Innvilgelse av tilskudd 2018 - Styrking av 
habilitering og rehabilitering i kommuner 

 2017/382 

RS 29/18 Melding om betaling fra Utdanningsdirektoratet – 
Økt lærerinnsats på 1.-10. trinn og norm for 
lærertetthet 

 2015/664 

RS 30/18 Retningslinjer stipend for høyere utdanning  2018/158 
PS 23/18 Orienteringssak Oppvekst  2017/576 
PS 24/18 Bemanningssituasjonen PPT  2015/595 
PS 25/18 Bemanningsnorm i Birtavarre barnehage for 

barnehageåret 2018/2019 
 2017/31 

PS 26/18 Tilstandsrapport for grunnskolen i Kåfjord 
2017/2018 

 2015/664 

PS 27/18 Ny avtale mellom Kåfjord Vekst og Kåfjord 
kommune om dagsentertilbud 

 2018/345 

PS 28/18 Søknad om skjenkebevilling  2018/115 
 
 
Orienteringssaker og referatsaker ble tatt til orientering. 



RS 20/18 Søknad om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet - Mona 
Hansen 

RS 21/18 Søknad om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet - Anette 
Furuseth 

RS 22/18 Søknad om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for 
styrer og/pedagogisk leder i barnehage  - Mona Hansen 

RS 23/18 Søknad om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for 
styrer og/pedagogisk leder i barnehage  - Anette Furuseth 

RS 24/18 Særutskrift - Befaring om tilgjengelighet til offentlige bygg i 
kommunen 

RS 25/18 Særutskrift - Tilleggssak: Manglende saker til behandling/saker 
som ikke blir behandlet i Kommunalt råd for funksjonshemmede 

RS 26/18 Innvilget søknad - tilsagnsbrev Kompetanse- og innovasjonstilskudd 
2018 

RS 27/18 Tildeling av kompetansemidler til regionalordning for barnehager 
2018/2019 – barnehagene i Nord Troms - Kvænangen, Skjervøy, Nordreisa, 
Kåfjord, Lyngen og Storfjord 

RS 28/18 Innvilgelse av tilskudd 2018 - Styrking av habilitering og 
rehabilitering i kommuner 

RS 29/18 Melding om betaling fra Utdanningsdirektoratet – Økt lærerinnsats 
på 1.-10. trinn og norm for lærertetthet 

RS 30/18 Retningslinjer stipend for høyere utdanning 

 

  



 

PS 23/18 Orienteringssak Oppvekst 

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 30.08.2018  

Behandling: 
Prognoser er at oppvekst går 1,6 millioner over. 
Enhetene har fått beskjed om å begrense vikarbruk og store innkjøp.  
Det er vedtatt en rammereduksjon på 1,5 millioner fra 2018.  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Saken tas til orientering 
 
 

Rådmannens innstilling 
Saken tas til orientering 
 

 

PS 24/18 Bemanningssituasjonen PPT 

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 30.08.2018  

Behandling: 
Det er fremmet likelydende saksframlegg i Nordreisa og Kåfjord kommune om behov for økt 
bemanning i PPT. Dette med bakgrunn i for lang saksbehandlingstid innenfor PPT. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 
 

Vedtak: 
Bemanningen i PPT økes med en 100 % stilling pedagogisk psykologisk rådgiver. 
Utgifter fordeles 30/70, Kåfjord/Nordreisa. 
 
 

Rådmannens innstilling 
Bemanningen i PPT økes med en 100 % stilling pedagogisk psykologisk rådgiver, Utgifter 
fordeles 30/70, Kåfjord/Nordreisa. 
 



 

PS 25/18 Bemanningsnorm i Birtavarre barnehage for barnehageåret 
2018/2019 

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 30.08.2018  

Behandling: 
Det er for tiden tre ledige plasser i Birtavarre, ingen ledige i Olderdalen og tre ledige plasser i 
Fossen barnehage. Barnetallene framover er synkende. Vi skal så langt som mulig strekke oss 
for å finne barnehage til de som søker. Det henstilles til smidighet ved inntak mellom 
barnehagene i Kåfjord 
 
Hovedutvalgets forslag til vedtak:  
Bemanningen økes ikke i noen barnehager pr i dag. HOO bestiller forslag til revisjon av 
vedtekter på punktene som omhandler opptakskriterier og barnehagestruktur i forhold til 
utvikling av barnetall. 
 
Hovedutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Bemanningen økes ikke i noen barnehager pr i dag. HOO bestiller forslag til revisjon av 
vedtekter på punktene som omhandler opptakskriterier og barnehagestruktur i forhold til 
utvikling av barnetall. 
 
 

Rådmannens innstilling 
Saken legges frem uten innstilling 
 

 

PS 26/18 Tilstandsrapport for grunnskolen i Kåfjord 2017/2018 

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 30.08.2018  

Behandling: 
Forslag på nytt vedtak fra HOO:  
HOO er tilfreds med at det er positivt tendenser i forhold til læringsmiljø og læringsresultater. 
Vi skal fortsatt ha fokus på og jobbe for et bedret læringsmiljø, lavere andel elever som mottar 
spesialundervisning og flere elever på høyere mestringsnivå på grunnleggende ferdigheter. 
Tilstandsrapporten legges fram for kommunestyret. 
 
HOO’s forslag på vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 



Vedtak: 
HOO er tilfreds med at det er positivt tendenser i forhold til læringsmiljø og læringsresultater. 
Vi skal fortsatt ha fokus på og jobbe for bedret læringsmiljø, lavere andel elever som mottar 
spesialundervisning og flere elever på høyere mestringsnivå på grunnleggende ferdigheter. 
Tilstandsrapporten legges fram for kommunestyret. 
 
 

Rådmannens innstilling 
Tilstandsrapport tas til orientering 
 

 

PS 27/18 Ny avtale mellom Kåfjord Vekst og Kåfjord kommune om 
dagsentertilbud 

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 30.08.2018  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
HOO godkjenner ny avtale og anmoder kommunestyret om å foreta budsjettregulering på kr. 
179 645,- i 2018. 
 
 

Rådmannens innstilling 
HOO godkjenner ny avtale og anmoder kommunestyret om å foreta budsjettregulering på kr. 
179 645,- i 2018. 
 

 

PS 28/18 Søknad om skjenkebevilling 

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 30.08.2018  

Behandling: 
Det foreslås å opprettholde vedtaket fra kommunestyret fra 18.06.18 med følgende endringer: 
 
Punkt 2: Det tilføyes at det skal etableres egen separat inngang til kafeen. 
Punkt 8: Bevillingen gis i tre år fra vedtaket er godkjent i kommunestyret. 
 
HOO’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak: 
Vedtaket fra kommunestyret fra 18.06.18 opprettholdes med følgende endringer: 
Punkt 2: Det tilføyes at det skal etableres egen separat inngang til kafeen. 
Punkt 8: Bevillingen gis i tre år fra vedtaket er godkjent i kommunestyret 
 
 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 18.06.2018  

Behandling: 
Einar Eriksen Krf stilte spørsmål, og spesielt om uteservering, er saken godt nok utredet. 
Aud Marthinsen Frp, sende saken til Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Eller sende 
behandling av uteservering til Hovedutvalget. 
Eva T. Skogstad stilte spørsmål om søknadsprosessen. 
Lisa K. Mo: Mulighet å gi skjenkebevilling for sommersesongen. 
Bernt E. I. Lyngstad: Mulighet å endre på tidspunktene for skjenkebevilling. 
Asgeir F. Langberg: Hva trengs enda i forhold til søknad. 
Oliver Løvli UR: De bør ikke få uteservering, det kan skremme bort unger i området. 
 
Saksbehandler Greta Larsen svarte på spørsmålene og redegjorde for saken. 
 
Einar Eriksen Krf kom med følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes og sendes til Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. 
Kommunestyret presiserer at spesielt uteservering og inngang til pub utredes bedre.  
Kommunestyret ber om en mer utfyllende søknad og saksvurdering. 
 
Votering utsettelsesforslaget: 
Utsettelsesforslaget falt, 4 stemte for utsettelse, 13 stemte mot utsettelse. 
 
Lisa K. Mo kom med følgende endringsforslag for AP, MDG, Frp og Ungdomsrådets 
representant: 
Nytt pkt.2: Det gis ikke skjenkebevilling for tilstøtende veranda. 
Nytt pkt.3: Skjenketidene for øl og vin innvilges fra kl.15.00. til 23.30. mandager til søndager. 
Åpningstider for kafe fastsettes av eier.  
Nytt pkt.8: Bevillingen gis til saken er behandlet i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg og 
kommunestyret. 
 
Votering: 
Pkt.1: Rådmannens innstilling vedtatt med 15 stemmer, 2 stemte mot. 
Pkt.2: Rådmannens innstilling falt, enstemmig vedtatt. 
Pkt.2: Nytt forslag ble enstemmig vedtatt. 
Pkt.3: Rådmannens innstilling falt, enstemmig vedtatt. 
Pkt.3: Nytt forslag ble vedtatt med 15 stemmer, 2 stemte mot. 
Pkt.4-7: Rådmannens innstilling vedtatt med 15 stemmer, 2 stemte mot. 
Pkt.8: Rådmannens innstilling falt, enstemmig vedtatt. 
Pkt.8: Nytt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Torleif Larsen Eiendom AS ved kafe gis alminnelig skjenkebevilling for øl og vin inntil 22 
volumprosent for lokalet i bygget, som beskrevet i søknaden med tegning.  
2. Det gis ikke skjenkebevilling for tilstøtende veranda. 



3. Skjenketidene for skjenking av øl og vin innvilges til mellom kl.15.00 til kl.23.30 mandager til 
søndager. Åpningstidene for kafe fastsettes av eier.  
4. Randi Forfang godkjennes som styrer, med forbehold om at kunnskapsprøve for alkohol bestås.  
5. Torleif Larsen godkjennes som stedfortreder.  
6. 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.  
7. 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.  
8. Bevillingen gis til saken er ferdig behandlet i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg og 
Kommunestyret. 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Torleif Larsen Eiendom AS ved kafe gis alminnelig skjenkebevilling for øl og vin inntil 22 
volumprosent for lokalet i bygget, som beskrevet i søknaden med tegning.  
2. Skjenkebevilling for øl og vin inntil 22 volumprosent gis også på tilstøtende veranda. 
3. Skjenketidene for skjenking av øl og vin innvilges til mellom kl.11.00 til kl.24.00 mandag-lørdag 
og kl.12.00 til kl.24.00 søndager. Åpningstidene fastsettes av eier.  
4. Randi Forfang godkjennes som styrer, med forbehold om at kunnskapsprøve for alkohol bestås.  
5. Torleif Larsen godkjennes som stedfortreder.  
6. 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.  
7. 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.  
8. Bevillingene gis for tidsrommet fra dagens dato og til 30.06.2020. 
 


