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Navn Funksjon Representerer 
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Lisa Katrine Mo Medlem AP 
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Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Jens A. Butter Simonsen Medlem H 
Lars N. Nilsen Marakat Medlem MDG 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader 
 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Elisabeth Gulbrandsen  Oppvekstleder 
Ellen M. Lindvall Konsulent oppvekst 
Gro Søland Leder sykehjem 

 
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. 
 
 
Rita Solberg (s)  Magne Monsen (s)   Lisa K. Mo (s) 
 
Kine Monsen (s) 

     
  



      Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 6/19 ORIENTERINGSSAK FRA KÅFJORD 
BARNEHAGER 

 2017/31 

PS 7/19 AVTALE OM SMÅJOBBSENTRAL - 
KÅFJORD VEKST 

 2019/63 

PS 8/19 Oppstart av FACT-lignende team i samarbeid 
mellom kommunene Kåfjord, Nordreisa, 
Kvænangen, Skjervøy (NT4) og UNN v/Senter 
for psykisk helse og rusbehandling i Nord-Troms 

 2015/119 

PS 9/19 Revisjon av "Kriterier for tildeling av Helse- og 
omsorgstjenester" i Kåfjord kommune. 

 2015/108 

PS 10/19 KOMMUNALT RUSARBEID /PSYKISK 
HELSE 

 2015/119 

PS 11/19 Gratis skolelunch for elever i Kåfjordskolene  2015/1630 
 
 
 
Administrasjonen trekker sak 11/19 da saken skal opp i barnas kommunestyre først. Innstilling 
fra barnas kommunestyre skal fremmes for HOO. 
 
 
Møtet hevet 14:40 
 
  



 

PS 6/19 ORIENTERINGSSAK FRA KÅFJORD BARNEHAGER 

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 18.03.2019  

Behandling: 
Etatsleder og oppvekstkonsulent la fram overordnede rammer, antall barn og 
bemanningsrammer for barnehagene i Kåfjord. 
Styrere og foreldrerepresentanter fra de tre barnehagene la fram utfordringer og styrker i de 
ulike barnehagene. Mangler fagkompetanse – barnehagelærere og samisk-kompetanse. Mange 
praktiske oppgaver som skal løses i løpet av dagen og det er krevende å få dagene til å gå ihop. 
Barnehagene gjør masse positivt og har mye flott innhold i løpet av barnehagedagen. Det er 
ønskelig med tidlig innsats. Barnehagene er bemannet innenfor norm. Budsjettene er stramme. 
Foreldrerepresentanter ønsker å se en satsing på barnehager. 
 
Prioriterte ønsker fra Olderdalen barnehage: 

 Kokk i barnehagene 
 Styrke grunnbemanningen for øke voksentetthet gjennom hele dagen  
 Stipendordning/støtte til utdanning 

 
Prioriterte ønsker fra Birtavarre barnehage: 

 Flere ansatte i større stillinger, slik det er i dag er det for mange deltidsstillinger. 
 Legge til rette for hyppigere personalmøter 
 Handlingsplan, drifts- og oppussingsbudsjett for barnehagene i Kåfjord (materiell, 

kjøkken er nedslitt og uteområdet trenger et løft) 
 Kjøkkenpersonale 
 Gjøre Kåfjord kommune mer attraktivt slik at vi får gode søkere 

 
 
Prioriterte ønsker fra Fossen barnehage: 

 Økt fagkompetanse 
 Nybygg knyttet til Riebangardi og avklaring av forhold rundt samisk. 
 Styrke grunnbemanningen for øke voksentetthet slik at nasjonale føringer og satsinger 

kan følges opp  
 Styrke bemanningen(organisere) slik at det er to ansatte på begge avdelinger på 

morgenen. 
 Foresatte ønsker utbygging knyttet til Riebangardi slik at barnehagen kan være i ett 

bygg. Dette for å samle bemanningen. Knerten/Trollstua er i for dårlig forfatning. Man 
ønsker ikke å levere barnet sitt hit. 

 
 

Vedtak: 
HOO tar saken til orientering. 
 
 
 
 
 



Rådmannens innstilling 
 
Legges fram uten innstilling til vedtak. 
 
 

PS 7/19 AVTALE OM SMÅJOBBSENTRAL - KÅFJORD VEKST 

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 18.03.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling er enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
HOO godkjenner avtale om småjobbsentral datert 25.01.2019 mellom Kåfjord vekst og Kåfjord 
kommune. 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
HOO godkjenner avtale om småjobbsentral datert 25.01.2019 mellom Kåfjord vekst og Kåfjord 
kommune.  

 

PS 8/19 Oppstart av FACT-lignende team i samarbeid mellom kommunene 
Kåfjord, Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy (NT4) og UNN v/Senter for 
psykisk helse og rusbehandling i Nord-Troms 

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 18.03.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling er enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
HOO tar saken til etterretning og ønsker å bli informert hvis forprosjekt blir finansiert. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
HOO tar saken til etterretning og ønsker å bli informert hvis forprosjekt blir finansiert. 
 
 
 



PS 9/19 Revisjon av "Kriterier for tildeling av Helse- og omsorgstjenester" i 
Kåfjord kommune. 

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 18.03.2019  

Behandling: 
Det ønskes et tillegg om diabetesomsorg og kreftomsorg til punkt 1.4 om helsetjenester i 
hjemmet. 
 

Vedtak: 
HOO vedtar at det reviderte dokumentet blir tatt i bruk og kriteriene praktisert med følgende 
endring: punkt 1.4 Tjenester Kåfjord kommune tilbyr. Under kulepunkt helsetjenester i hjemme 
tilføyes diabetesomsorg og kreftsykepleie. 
HOO fremsender saken med denne innstilling til kommunestyret. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
HOO vedtar at det reviderte dokumentet blir tatt i bruk og kriteriene praktisert. 
HOO fremsender saken med innstilling til kommunestyret.  
 
 

 

PS 10/19 KOMMUNALT RUSARBEID /PSYKISK HELSE 

1 Dagens situasjon innenfor det kommunale rus og -psykiatrifeltet, samt mål for vegen videre 

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 18.03.2019  

Behandling: 
Dagens situasjon innenfor det kommunale rus og -psykiatrifeltet, samt mål for vegen videre er 
til drøfting i møte. Saken legges grundig fram av erfaringskonsulent. Prioriterte ønsker er bedre 
lokaler, fleksibel arbeidstid, en bil til og en mer strømlinjeformet tjeneste. HOO ønsker en egen 
sak på Oasen i neste møte. 
 

Vedtak: 
Saken tas til etterretning. HOO ber om en egen sak om videreføring av Oasen til neste 
utvalgsmøte som inneholder bruk, økonomi og lokalisering. 
 
 
 



 

Rådmannens innstilling 
Saken refereres og tas til etterretning 
 
 
 

PS 11/19 Gratis skolelunch for elever i Kåfjordskolene 

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 18.03.2019  

Behandling: 
Saken skal behandles i barnas kommunestyre før den skal opp i HOO. Saken utsettes til neste 
HOO.  
 

Vedtak: 
Saken skal behandles i barnas kommunestyre før den skal opp i HOO. Saken utsettes til neste 
HOO.  
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Saken legges frem uten innstilling 
 
 
 


