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Orienteringssaker fra oppvekst:  
Sametingetets langsiktige språkssatsing, Språkløftet, en helhetlig og målrettet satsning på 
samiske språk på alle samfunnsområder. FN har vedtatt at 2019 skal være internasjonalt år for 
urfolksspråk. Dette ønsker Sametinget å markere på språkkonferansen med deltakelse fra andre 
urfolk.  En språkkonferanse i Tromsø er startskuddet for sametingets språksatsning og markerer 
oppstarten internasjonalt urfolksspråk år. Oppvekstetaten deltar. 
 
Det planlegges felles feiring for skolene knyttet til Senter for nordlige folk/Manndalen skole. 
Barnehagene feirer lokalt.  
Giellvahkku /Samisk språkuke er 21. oktober – 27. oktober 2019. Samisk språkuke som er en 
felles dugnad for å synliggjøre og øke kunnskapen om de samiske språkene i hele samfunnet. 
Samisk språkuke er en del av Sametingets langsiktige språksatsning – Giélelutnjeme – 
Giellalåpptim – Giellalokten. 
 
Det jobbes for interkommunalt samarbeid om akuttberedskap. Målet er iverksetting i løpet av 
februar. Foreløpig har Kåfjord egen løsning. Det kjøpes inn egen bil til barneverntjenesten. 
 
Det har vært møte med fagforeningene for barnehagene om at de ikke fikk ekstra midler til 
plantid slik de ønsket seg. Slik det er nå kan ikke pedagogene i barnehagene planlegge sammen, 
men må sitte hver for seg.  
 
Skolelederne har hatt møte med Rødekors om svømmetider og opplevde å ikke komme noen vei 
i første omgang. Det er ikke mulig for Rødekors å tilpasse til skolene nå i vårhalvåret. Det er pr i 



dag satt av tre tidspunkt i uka tilsammen for begge skolene. Det inviteres til nytt møte for å 
planlegge høsthalvåret. 
 
Med bakgrunn i skoleresultater de fire siste årene skal skolene i Kåfjord få støtte fra 
Veilederkorpset fram til desember 2020. Det er inngått en samarbeidsavtale med 
Utdanningsdirektoratet. Spissingen på oppfølgingen er ikke ferdig. Skolene skal i gang med 
ståstedsanalyse. Arbeidet med dette skal gå parallelt med satsingen på Inkluderende barnehage 
og skolemiljø. 
 
Det er åpnet Interkommunalt tilsyn med barnehagene. Kommunen som barnehagemyndighet 
skal kontrollere at barnehagelovens krav følges opp, og at kommunen som barnehagemyndighet 
har innsyn i hva som skjer i barnehagene i kommunen. Kåfjord kommune deltar i 
interkommunalt samarbeid med nabokommunene Lyngen og Storfjord om tilsyn av barnehager. 
I første omgang leverer barnehagene en egenvurdering innen 31.01.19 
 
Skolene i Kåfjord har hatt tilsyn med spesialundervisning høsten 2018. Endelig tilsynsrapport er 
ikke kommet, men foreløpig rapport avdekker at skolene og PPT ikke viser at barnets stemme 
ikke kommer godt nok frem i saksbehandling innenfor spesialundervisning. Skolene og PPT har 
satt i gang arbeid for å bedre dette. 
Det er lyst ut en ny stilling i PPT. Denne skal imøtekomme lange ventelister. 
 
Det er lyst ut en stilling som ungdomskontakt i Kåfjord. Denne skal være oppsøkende overfor 
skoler og ungdomsklubber og er en stilling på tvers av helse og oppvekst. Innsatsen skal særlig 
rettes mot ungdom som strever. 
 
 
Orienteringssaker fra Helse- og omsorg: 

 Hjemmetjenesten har mottatt tilsagn på støtte på kr. 300 000 i 2019 til å opprette 
Småjobbsentral i Kåfjord. Formålet er å kunne gi et arbeidstilbud til brukere innenfor rus 
og psykiatri og som i dag ikke har et arbeids- og aktivitetstilbud i kommunen og 
samtidig gi et tilbud til befolkningen om bistand til å utføre mindre arbeidsoppgaver. Det 
planlegges et samarbeid med Kåfjord vekst i for å starte opp, og drifte en 
småjobbsentral, og man arbeider med å etablere en avtale om dette. Avtalen vil 
fremlegges som orienteringssak på neste møte i HOO.  
Det arbeides også med å få etablert et «Inn på tunet» tilbud i Kåfjord fra 2020 og man er 
i dialog med ett gårdsbruk som arbeider målrettet med å få dette etablert. 

 I forbindelse med budsjettbehandlingen til årets budsjett ble det foreslått endringer i PU 
som skal gi bedre tjenester til brukere og mer effektiv drift. Dette arbeidet har man 
startet opp. 

 Plan for utflytting av det gamle helsesentret i Birtavarre og innflytting i Kåfjord Helsetun 
er under arbeid. Det gjennomføres anbud/har vært anbudsprosesser på flere anskaffelser 
og man kommer nå i en fase der det arbeides med innstillinger og inngåelse av avtaler. 
Dette gjelder inventar, medisinsk utstyr og velferdsteknologi. 

 Det er utlyst stilling som kommunepsykolog i Kåfjord kommune. Ellers er stillingen som 
saksbehandler innenfor Helse- og omsorgstjenester lyst ut da den som innehar stillingen 
slutter 1. august. 
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PS 1/19 Endring av vedtekter for de kommunale barnehager 

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 24.01.2019  

Behandling: 
HOO ønsker at alle barn skal få plass i ønsket barnehage. Barn som det søkes for utenom 
hovedopptak kan påregne på få plass i en annen barnehage enn førsteønsket. Barnet vil ha rett til 
å stå på venteliste i ønsket barnehage til neste hovedopptak. Barnehagene bemannes etter 
barnetall i hovedopptak. 
 
Nytt forslag med foreslåtte endringer på rådmannens innstilling: 
Dersom det ikke er ledig plass i de søkte barnehagene utenom årets hovedopptak, kan barn med 
rett til plass bli tildelt plass i en annen barnehage i kommunen. Ved tildeling av plass har søkere 
som ikke har fått tildelt sitt 1. ønske, rett til å bli satt på venteliste til denne barnehagen i den 
ønskede barnehagen. Øvrige ønsker slettes når plass er tildelt. Når søker har fått tildelt en plass 
er retten til plass oppfylt, dette gjelder uavhengig av om det takkes ja eller nei til tilbudet. Søker 
beholder sin plass til ventelisten til sitt 1. ønske. 
 
 
Rådmannens innstilling, med endring fra HOO, ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Dersom det ikke er ledig plass i de søkte barnehagene utenom årets hovedopptak, kan barn med 
rett til plass bli tildelt plass i en annen barnehage i kommunen. Ved tildeling av plass har søkere 
som ikke har fått tildelt sitt 1. ønske, rett til å bli satt på venteliste i den ønskede barnehagen. 
Når søker har fått tildelt en plass er retten til plass oppfylt, dette gjelder uavhengig av om det 
takkes ja eller nei til tilbudet. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Dersom det ikke er ledig plass i de søkte barnehagene kan barn med rett til plass bli tildelt plass 
i en annen barnehage i kommunen. Ved tildeling av plass har søkere som ikke har fått tildelt sitt 
1. ønske rett til å bli satt på venteliste til denne barnehagen. Øvrige ønsker slettes når plass er 
tildelt. Når søker har fått tildelt en plass er retten til plass oppfylt, dette gjelder uavhengig av om 
det takkes ja eller nei til tilbudet. Søker beholder sin plass til ventelisten til sitt 1. ønske. 
 

 

PS 2/19 Kompetanseutviklingsplan for barnehagene i Kåfjord kommune 2019 
- 2022 

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 24.01.2019  

Behandling: 
Oppvekstleder legger fram momenter fra kompetanseplan for barnehagene. 



 
Planen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak:  
Kompetanseutviklingsplan vedtas som forelagt. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Kompetanseutviklingsplan vedtas som forelagt. 
 

 

PS 3/19 Skoleruta 2019/2020 

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 24.01.2019  

Behandling: 
HOO forholder seg til prinsippvedtak om å følge fylkeskommunens skolerute. 
 
Saken ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Rådmannens innstilling 
Skolerute for 2019/2020 vedtas slik den foreligger i vedlegget. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Skolerute for 2019/2020 vedtas slik den foreligger i vedlegget. 
 

 

PS 4/19 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - vurdering og 
prioritering for Kåfjord kommune 

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 24.01.2019  

Behandling: 
Kåfjord kommune har lyst ut tilskuddsordning mor barnefattigdom. Ved færre enn tre søkere 
trenger ikke kommunen å prioritere søkere. Søknader er videresendt til BUFDIR. 
 
 
Vedtak:  
HOO tar saken til orientering. 



 
 

Rådmannens innstilling 
HOO tar sakene til orientering 
 

 

PS 5/19 Avtale med Kåfjord vekst om vaskeritjenester 

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 24.01.2019  

Behandling: 
Saken ble gjennomgått og drøftet. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
HOO godkjenner avtale om vaskeritjenester datert 15.01.2019 mellom Kåfjord vekst og Kåfjord 
kommune. 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
HOO godkjenner avtale om vaskeritjenester datert 15.01.2019 mellom Kåfjord vekst og Kåfjord 
kommune. 
 


