
 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Samepolitisk utvalg 
Møtested: Senter for nordlige folk, Manndalen 
Dato: 20.11.2018 
Tidspunkt: 10:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Idar Marenius Pedersen Leder SPA 
Eldbjørg Nilsen Medlem KRF 
Reidar Ø. Pedersen Breivik Nestleder AP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Lars N. Nilsen Marakat MEDL MDG 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Magne Monsen Lars N. Nilsen Marakat KRF 

 
Merknader 
Asgeir F. Langberg (H) møtte ikke. Det ble ikke meldt forfall. 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Inger Marie Åsli Møtesekretær / saksbehandler 
Astrid Solhaug Daglig leder, Samisk språksenter 
Vera Eriksen Prosjektleder, sak 26/18 

 
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. 

 
  Idar Pedersen (s.)    Magne Monsen (s.)  
 
  Eldbjørg Nilsen (s.)    Reidar Breivik (s.)  
  



       Saksliste 
 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

RS 24/18 Foreløpig tilrådning stedsnavn 1940 Kåfjord: 
Isfjellet 

 2018/378 

RS 25/18 Oversending av navnesak Langnes - Foreløpig 
tilrådning 

 2018/396 

RS 26/18 Oversendelse av navnesak - veiadresser: 
Foreløpig tilrådning 

 2015/680 

RS 27/18 vedr. Søknad - støtte til seminar  2017/246 
PS 21/18 Høringssvar - Forslag til endringer i 

stedsnavnloven 
 2015/239 

PS 22/18 Tospråklighetsmidlenes basis- og betjeningsdel 
ansvar 436. - budsjettregulering november 2018 

 2015/1134 

PS 23/18 Budsjettregulering ansvar 437 November 2018  2016/551 
PS 24/18 Budsjettforslag ansvar 436. - 

tospråklighetsmidlene 2018 
 2015/1610 

PS 25/18 Budsjett 437 Giellasiida 2019  2015/1611 
PS 26/18 Styringsgruppe samisk språkplan  2015/1613 
PS 27/18 Manndalen skole - Søknad om støtte til innkjøp 

av grene 
 2018/481 

PS 28/18 Manndalen skole - Søknad om støtte til oppsett av 
musikal 

 2018/383 

 
Muntlige referatsaker: 

• Navnesak Isfjellet, Båen oppretta. Foreløpig tilrådning er kommet. Saka skal ut på 
høring. 

• Navnesak stedsnavn på Langnes, Brattland, Steinnes oppretta. Venter på foreløpig 
tilrådning.  

• Navnesak Adressenavn oppretta. Venter på foreløpig tilrådning.  
• Søknad om støtte til seminar. Gjelder seminaret avholdt i vår. Avslag fra Sametinget om 

støtte til seminaret. 
 
 
Møtet ble tolket fra samisk til norsk. 
 
 
Referatsakene ble tatt til orientering.  
 
 
 
Møteslutt kl. 12.00 
 



RS 24/18 Foreløpig tilrådning stedsnavn 1940 Kåfjord: Isfjellet 

RS 25/18 Oversending av navnesak Langnes - Foreløpig tilrådning 

RS 26/18 Oversendelse av navnesak - veiadresser: Foreløpig tilrådning 

RS 27/18 vedr. Søknad - støtte til seminar 

  



 

PS 21/18 Høringssvar - Forslag til endringer i stedsnavnloven 

Saksprotokoll i Samepolitisk utvalg- 20.11.2018  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 
 

Vedtak: 
Innspill til høringsdokumentet Forslag om endringer i stedsnavnloven vedtas som forelagt. 
 

Rådmannens innstilling 
Innspill til høringsdokumentet Forslag om endringer i stedsnavnloven vedtas som forelagt. 

 

PS 22/18 Tospråklighetsmidlenes basis- og betjeningsdel ansvar 436. - 
budsjettregulering november 2018 

Saksprotokoll i Samepolitisk utvalg- 20.11.2018  

Behandling: 
Samepolitisk utvalg vedtok budsjettregulering tospråklighetsmidlenes basis- og betjeningsdel 
ansvar 436. med følgende endringer: 

• Post 10805.436 – møtegodtgjørelse: Merutgift kr. 14 000 
• Post 11401.436 – kunngjøringer: Merutgift kr. 10 000 
• Post 11507.436 – kurs/overnatting: Merutgift kr. 6 000 
• Post 11206.436 – tolketjeneste/oversetting: Mindreutgift kr. 18 000 
• Post 11900.436 – husleie: Merutgift kr. 3 164 

 

Vedtak: 
Budsjettregulering november 2018 for tospråklighetsmidlenes basis- og betjeningsdel, ansvar 
436, vedtas med endringer. 
 

Rådmannens innstilling 
Budsjettregulering november 2018 for tospråklighetsmidlenes basis- og betjeningsdel, ansvar 
436, vedtas som forelagt. 
 

PS 23/18 Budsjettregulering ansvar 437 November 2018 

Saksprotokoll i Samepolitisk utvalg- 20.11.2018  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 



 

Vedtak: 
Budsjettreguleringen ansvar 437 vedtas som forelagt. 
 

Rådmannens innstilling 
Budsjettreguleringen ansvar 437 vedtas som forelagt. 

 

PS 24/18 Budsjettforslag ansvar 436. - tospråklighetsmidlene 2018 

Saksprotokoll i Samepolitisk utvalg- 20.11.2018  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Budsjettforslag for 2019 for tospråklighetsmidlene vedtas som forelagt. 
 

Rådmannens innstilling 
Budsjettforslag for 2018 for tospråklighetsmidlene vedtas som forelagt.  

 

PS 25/18 Budsjett 437 Giellasiida 2019 

Saksprotokoll i Samepolitisk utvalg- 20.11.2018  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Budsjett 437 for Giellasiida 2019 vedtas som forelagt. 
 

Rådmannens innstilling 
Budsjett 437 for Giellasiida 2019 vedtas som forelagt. 



 

PS 26/18 Styringsgruppe samisk språkplan 

Saksprotokoll i Samepolitisk utvalg- 20.11.2018  

Behandling: 
Samepolitisk utvalg valgte følgende å sitte i styringsgruppa for overordna samisk språkplan for 
barnehage og grunnskole: 
 
Lars Nilsen Marakat 
 
Asgeir Fagerli Langberg (vara) 
 

Vedtak: 
Lars Nilsen Marakat ble valgt til å sitte i styringsgruppa fra Samepolitisk utvalg.  
Asgeir Fagerli Langberg ble valgt som vara. 
 

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 27/18 Manndalen skole - Søknad om støtte til innkjøp av grene 

Saksprotokoll i Samepolitisk utvalg- 20.11.2018  

Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak: 
Avslag. Kåfjord kommune finner ikke å kunne bevilge midler til innkjøp av grene/løper til 
Manndalen skole. Innkjøp som dette må finansieres over skolens eget driftsbudsjett da formålet 
med tospråklighetsmidlene er ment å styrke, fremme og utvikle bruken av samisk språk. 
 

Rådmannens innstilling 
Avslag. Kåfjord kommune finner ikke å kunne bevilge midler til innkjøp av grene/løper til 
Manndalen skole. Innkjøp som dette må finansieres over skolens eget driftsbudsjett da formålet 
med tospråklighetsmidlene er ment å styrke, fremme og utvikle bruken av samisk språk.  

 

PS 28/18 Manndalen skole - Søknad om støtte til oppsett av musikal 

Saksprotokoll i Samepolitisk utvalg- 20.11.2018  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommune bevilger inntil kr. 20 000 i støtte til å sette opp musikal på Manndalen 

skole. 
2. Bevilgningen kan ikke overføres til neste budsjettår.  
3. Etter gjennomføring ber vi om en kort rapport, samt dokumentasjon på kostnader.  
4. Beløpet finansieres ved at budsjettpost 18102.436.180 -  «Sametinget – tilskudd 

tospråklighetskommune» reduseres med inntil kr. 20 000,-. Budsjettpost 12000.436.180 
reduseres tilsvarende. 

5. Det inntektsføres kr. 20 000,- på Manndalen skole sin budsjettpost 18102.214.202 
«Sametinget – tilskudd tospråklighetskommune». Budsjettpost 11214.214.202 Økes 
tilsvarende. 

6. Når utgiftene er dokumentert så gjennomføres en budsjettregulering med dokumentert 
beløp avrundet til nærmeste 1000 kr.  

 

Rådmannens innstilling 
1. Kåfjord kommune bevilger inntil kr. 20 000 i støtte til å sette opp musikal på Manndalen 

skole. 
2. Bevilgningen kan ikke overføres til neste budsjettår.  
3. Etter gjennomføring ber vi om en kort rapport, samt dokumentasjon på kostnader.  
4. Beløpet finansieres ved at budsjettpost 18102.436.180 -  «Sametinget – tilskudd 

tospråklighetskommune» reduseres med inntil kr. 20 000,-. Budsjettpost 12000.436.180 
reduseres tilsvarende. 

5. Det inntektsføres kr. 20 000,- på Manndalen skole sin budsjettpost 18102.214.202 
«Sametinget – tilskudd tospråklighetskommune». Budsjettpost 11214.214.202 Økes 
tilsvarende. 

6. Når utgiftene er dokumentert så gjennomføres en budsjettregulering med dokumentert 
beløp avrundet til nærmeste 1000 kr.  
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