
 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Møteprotokoll 
 
Utvalg: Samarbeidsutvalget Eldreråd, Samepolitisk utvalg og 

Ungdomsråd 
Møtested: 1. etg. møterom, Rådhuset Olderdalen 
Dato: 12.03.2019 
Tidspunkt: 09:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Einar Storslett Medlem Eldrerådet 
Idar Pedersen            Medlem       Samepolitisk utvalg  
Veronje Simonsen            Medlem       Ungdomsrådet                                                   
Ingeborg Wennberg-Mo           Medlem       Ungdomsrådet 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
                                                                   
   
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader 
Ingeborg Wennberg-Mo deltok på telefon, pga at hun manglet skyss. 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Kjersti H. Rennestraum Kulturkonsulent/Møtesekretær 
  

 
Underskrifter: 
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. 
 
Veronje Simonsen (s)   Idar Pedersen (s)  Einar Storslett (s)  

       
  



 Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

 
PS 4/19 

Politiske saker: 
Representanter-  Eldrerådet, Samepolitisk utvalg 
og Ungdomsrådet 

  
2019/77 

PS 5/19 Arbeidet videre i samarbeidsutvalget  2019/77 
PS 6/19 Eventuelt  2019/77 
 
 
Innkalling og saksliste godkjent. 
 
 
 
 
 
 
Møtet hevet kl 10.00. 
  



PS 4/19 Representanter-  Eldrerådet, Samepolitisk utvalg og Ungdomsrådet 

Saksprotokoll i Kommunalt råd for eldre- 12.03.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
 
Utvalget tar saken til orientering. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Saken tas til orientering. 
 
 

PS 5/19 Arbeidet videre i samarbeidsutvalget 

Saksprotokoll i Kommunalt råd for eldre- 12.03.2019  

Behandling: 

Utvalget drøftet veien videre, samarbeidsarenaer og mulige tiltak/ initiativ. Det ble også 
diskutert hvordan utvalget bør organiseres.  

1) Sekretær for henholdsvis råd for eldre, ungdomsrådet og samepolitisk utvalg avklarer 
sekretær-rollen for samarbeidsutvalget.  

2) Sekretær for henholdsvis råd for eldre, ungdomsrådet og samepolitisk utvalg avklarer 
forhold vedrørende transport-utgifter, kommunikasjon og økonomi.  

3) Sekretær for henholdsvis råd for eldre, ungdomsrådet og samepolitisk utvalg enes om 
hvem som kaller inn til neste møte i samarbeidsutvalget. 

4) Råd for eldre og samepolitisk utvalg tar saken om representant tilbake til sitt utvalg for 
avklaring og eventuelt valg.  

 
 
  



Vedtak: 
 

1) Sekretær for henholdsvis råd for eldre, ungdomsrådet og samepolitisk utvalg avklarer 
sekretær-rollen for samarbeidsutvalget.  

2) Sekretær for henholdsvis råd for eldre, ungdomsrådet og samepolitisk utvalg avklarer 
forhold vedrørende transport-utgifter, kommunikasjon og økonomi.  

3) Sekretær for henholdsvis råd for eldre, ungdomsrådet og samepolitisk utvalg enes om 
hvem som kaller inn til neste møte i samarbeidsutvalget. 

4) Råd for eldre og samepolitisk utvalg tar saken om representant tilbake til sitt utvalg for 
avklaring og eventuelt valg.  

 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
 
 

PS 6/19 Eventuelt 

Saksprotokoll i Kommunalt råd for eldre- 12.03.2019  

Behandling: 
Ingen saker ble tatt opp under eventuelt. 
 

Vedtak: 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
 
 
 


