
 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Møteprotokoll 
 
Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og omsorg 
Møtested: Formannskapssal, Rådhuset 
Dato: 11.10.2018 
Tidspunkt: 09:00 
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Navn Møtte for Representerer 
Even Steinlien Rita Solberg MSNBL 
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Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Elisabeth Gulbrandsen Etatsleder oppvekst 
Trond Skotvold Etatsleder omsorg 

 
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. 
 
_____________________ _____________________ _____________________ 
 
 
_____________________ _____________________ _____________________ 
  



 

       Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

RS 31/18 Vedtak om dispensasjon fra utdanningskravet  2015/742 
RS 32/18 Vedtak om dispensasjon fra utdanningskravet 

m.m. for pedagogiske leder / barnehagelærer - 
Herdis B. Johansen 

 2015/1493 

RS 33/18 Årsrapport 2017/2018 for Mobbeombudet i 
Troms 

 2017/285 

PS 29/18 Orienteringssak - Legetjenesten i Kåfjord  2015/730 
PS 30/18 Rapport etter forvaltningsrevisjon kvalitet i 

grunnskolen- tilpasset opplæring og tildeling av 
spesialundervisning i Kåfjord kommune 

 2015/243 

PS 31/18 Styringsgruppe samisk språkplan  2015/1613 
PS 32/18 OPPRETTELSE AV INTERKOMMUNAL 

BARNEVERNSAMARBEID I NORD-TROMS 
 2017/179 

 
Møtet ble startet kl.09.00. 
 

Helse og omsorgssjefen orienterte muntlig om følgende: 

1. De prosesser som er igangsatt administrativt i budsjettprosess for 2019-
budsjett. 

 Mål – tildelte rammer 
o Fremlegge alternativer med beskrevne konsekvenser 

2. Prosesser som er igangsatt i forbindelse med innflytting i Kåfjord helsetun 
våren 2019.  

 Involvering og bred forankring 
 Visjoner og mål for Kåfjord helsesenter 
 Hindrings og interessentanalyse 
 Detaljert tids og handlingsplan 

 
Møtet ble hevet kl.12.00. 
  



RS 31/18 Vedtak om dispensasjon fra utdanningskravet 

RS 32/18 Vedtak om dispensasjon fra utdanningskravet m.m. for pedagogiske 
leder / barnehagelærer - Herdis B. Johansen 

RS 33/18 Årsrapport 2017/2018 for Mobbeombudet i Troms 

  



PS 29/18 Orienteringssak - Legetjenesten i Kåfjord 

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 11.10.2018  

Behandling: 

Kommunelege II Anita Monsen Pedersen orienterte om legetjenesten i Kåfjord og de 
utfordringer man har i hverdagen.  Ønske om en 4. lege. 
 

Vedtak: 
HOO tok orienteringen til orientering og ville komme tilbake til saken under 
budsjettbehandlingen i høst.  
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Saken fremlegges uten innstilling 
 
 
 

PS 30/18 Rapport etter forvaltningsrevisjon kvalitet i grunnskolen- tilpasset 
opplæring og tildeling av spesialundervisning i Kåfjord kommune 

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 11.10.2018  

Behandling: 
Oppvekstleder redegjorde for hvilke hovedpunkter der det er forbedringsbehov. Det er enighet i 
utvalget om at rådmannens innstilling ikke vedtas og at det heller skal stå at rapporten skal tas til 
etterretning og at administrasjonen følger opp punkter der det er påvist forbedringsbehov. 

Vedtak: 
Rapporten tas til etterretning. Administrasjonen følger opp punkter der det ble påvist 
forbedringsbehov. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Tas til orientering 
 
 



PS 31/18 Styringsgruppe samisk språkplan 

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 11.10.2018  

Behandling: 

Prosjektleder Vera Eriksen presenterer arbeidet med overordnet samisk språkplan. 
Representant Lisa Katrine Mo foreslås.  
 
Lisa Katrine Mo ble enstemmig valgt. 
 
Saken sendes videre til samepolitisk utvalg. 

Vedtak: 
Lisa Katrine Mo ble valgt til å sitte i styringsgruppa fra HOO.  
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Det velges representanter fra HOO og samepolitisk utvalg som skal sitte i styringsgruppen for 
overordnet samisk språkplan 
 
 

PS 32/18 OPPRETTELSE AV INTERKOMMUNAL 
BARNEVERNSAMARBEID I NORD-TROMS 

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 11.10.2018  

Behandling: 
Alternativ 1 ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1 Kåfjord kommune etablerer interkommunalt samarbeid om felles barneverntjeneste med 

kommunene Skjervøy, Kvænangen, Nordreisa og Lyngen. Anbefalingene i sluttrapport 
«Interkommunalt barnevernsamarbeid i Nord Troms» legges til grunn. 

2 Samarbeidet etableres som et administrativt vertskommunesamarbeid i medhold av 
kommunelovens § 28 1-b. 

3 Kommunestyret godkjenner vedlagte samarbeidsavtale. 
4 Samarbeidet iverksettes fra og med 1. januar 2020. I perioden fra positivt vedtak og fram til 

dato 1.1.2020 skal samarbeidskommunene avdekke og avklare alle praktiske spørsmål, slik 
at samarbeidet kan skje så effektivt som mulig fra iverksettelsesdato. 

5 Med bakgrunn i gitt frist, 1.1.2019, iverksetter kommunene en formalisert 
akuttberedskap fra samme dato. I tiden fra positivt vedtak fram til gitt dato skal 
samarbeidskommunene avdekke og avklare alle praktiske spørsmål slik at samarbeidet 
kan skje så effektivt som mulig fra tidspunktet for iverksettelse. Anbefalingene i 
sluttrapport fra Noodt & Reiding legges til grunn for samarbeidet. 

6 Samarbeidskommunene fordeler kostnadene i samarbeidet etter vanlig fordelingsnøkkel 40 



/ 60. 40 % av totalkostnaden fordeles fast mellom samarbeidskommunene. 60 % fordeles 
etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune per 01.01. hvert år. 

7 Kommunestyret ber rådmannen foreta videredelegering av sin myndighet til 
vertskommunen for de oppgaver som skal utføres og avgjørelser som skal treffes etter 
vertskommuneavtalen (jfr kommunelovens § 28-1 b pkt 3) 

 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Alternativ 1: 
1  Kåfjord kommune etablerer interkommunalt samarbeid om felles barneverntjeneste med 

kommunene Skjervøy, Kvænangen, Nordreisa og Lyngen. Anbefalingene i sluttrapport 
«Interkommunalt barnevernsamarbeid i Nord Troms» legges til grunn. 

2 Samarbeidet etableres som et administrativt vertskommunesamarbeid i medhold av 
kommunelovens § 28 1-b. 

3 Kommunestyret godkjenner vedlagte samarbeidsavtale. 
4 Samarbeidet iverksettes fra og med 1. januar 2020. I perioden fra positivt vedtak og fram til 

dato 1.1.2020 skal samarbeidskommunene avdekke og avklare alle praktiske spørsmål, slik 
at samarbeidet kan skje så effektivt som mulig fra iverksettelsesdato. 

5 Med bakgrunn i gitt frist, 1.1.2019, iverksetter kommunene en formalisert 
akuttberedskap fra samme dato. I tiden fra positivt vedtak fram til gitt dato skal 
samarbeidskommunene avdekke og avklare alle praktiske spørsmål slik at samarbeidet 
kan skje så effektivt som mulig fra tidspunktet for iverksettelse. Anbefalingene i 
sluttrapport fra Noodt & Reiding legges til grunn for samarbeidet. 

6 Samarbeidskommunene fordeler kostnadene i samarbeidet etter vanlig fordelingsnøkkel 40 
/ 60. 40 % av totalkostnaden fordeles fast mellom samarbeidskommunene. 60 % fordeles 
etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune per 01.01. hvert år. 

7 Kommunestyret ber rådmannen foreta videredelegering av sin myndighet til 
vertskommunen for de oppgaver som skal utføres og avgjørelser som skal treffes etter 
vertskommuneavtalen (jfr kommunelovens § 28-1 b pkt 3) 

 
 
Alternativ 2: 
  
1. Kommunene inngår kun et samarbeid om formalisert akuttberedskap. Med bakgrunn i gitt 

frist, 1.1.2019, iverksetter kommunene et slikt samarbeid fra samme dato. I tiden fra 
positivt vedtak fram til gitt dato skal samarbeidskommunene avdekke og avklare alle 
praktiske spørsmål slik at samarbeidet kan skje så effektivt som mulig fra tidspunktet for 
iverksettelse. Anbefalingene i sluttrapport fra Noodt & Reiding legges til grunn for 
samarbeidet. 

2. Samarbeidskommunene fordeler kostnadene i samarbeidet etter vanlig fordelingsnøkkel 40 
/ 60. 40 % av totalkostnaden fordeles fast mellom samarbeidskommunene. 60 % fordeles 
etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune per 01.01. hvert år. 

 
 


