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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/763 -19 

Arkiv: C11 

Saksbehandler:  Ellen M. Lindvall 

Dato:                 18.03.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
1/19 Barnas Kommunestyre 27.03.2019 

 

Klubbsituasjon i Olderdalen 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Saken legges frem uten innstilling 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Dette er en sak som har blitt jobbet med helt siden vi møttes til barnas kommunestyremøte 
forrige gang. Det er ingen tvil om at klubbtilbudet i Olderdalen er savnet og at dette er noe som 
må komme i gang igjen. Ofte når arbeidet med viktige saker stopper opp i en kommune eller må 
legges på vent, så er det grunnet mangel på midler. Det var det samme som måtte avklares her.  
Nå ser det likevel ut som om vi skal få klubbtilbudet opp på beina igjen i løpet av april (det er 
målet vårt). Ungdomsrådet var sammen med kulturkonsulenten på befaring av flere lokaler 
forrige gang de hadde møte og ungdommene var klare i sin tale om hvilket lokale de mente 
passet best. Det er nå dette lokalet vi ønsker starte klubb i og det flotte med dette lokalet er at vi 
til og med får lov til å male på veggene!  
Det er ikke nok midler til å ha åpen klubb like mange dager i uka som i Birtavarre og 
Manndalen, men vi skal klare å holde åpent en dag i uken. I første omgang er vi mest opptatt av 
å komme i gang med klubben igjen, gjøre i stand lokalet og gi barna og ungdommene en 
møteplass, men jeg kommer til å jobbe videre med ungdomsklubb-saken og kjempe for at det vil 
bli mulig å holde åpent to dager i uken også her. Det er interesserte folk som står klar til å hjelpe 
til med klubben, ettersom vår nåværende klubbleder allerede jobber 80 % og kun har 20 % 
«ledig» (en dag i uka). Men hvis vi skal få til dette er det spesielt viktig at dere som 
representanter i barnas kommunestyre forteller politikerne og administrasjonen at dette er viktig 
for dere.  
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Kjersti Rennestraum 
 
 
 

Vurdering 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/1630 -35 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Elisabeth Gulbrandsen 

Dato:                 08.03.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
2/19 Barnas Kommunestyre 27.03.2019 
11/19 Hovedutvalg oppvekst og omsorg 18.03.2019 
 Hovedutvalg oppvekst og omsorg  
 Kåfjord kommunestyre  

 

Gratis skolelunch for elever i Kåfjordskolene 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Saken legges frem uten innstilling 
 
 
 

 

Saksopplysninger 
Bakgrunn: I barnas kommunestyre 14.11.18 la elevrådet fra Manndalen skole fram sak om 
varm mat på skolen. Elevrådet i Manndalen la fram følgende: 
Elevene blir mindre sliten og får bedre konsentrasjon dersom de spiser ordentlig. Alle ville fått 
tilgang til ordentlig mat. Det vil bli mindre uro og mindre erting. Det vil bli mer sosialt når 
elevene spiser sammen.  
Ordføreren synes dette er en viktig sak og oppfordrer elevrådene til å jobbe videre med å 
vurdere hvilke måter dette kan organiseres på. Kan man bruke elevbedrift? Kan elevene få varm 
mat en gang i uka. Hvilke lokaler kan brukes? Forslag legges fram på neste barnas 
kommunestyre som er i mars. Det skal lages et overslag over hvor mye en ordning med lunsj vil 
koste og om det finnes muligheter for å søke midler til dette. Det fremmes sak for 
kommunestyret som en prøveordning.  
Barnas kommunestyre vedtok oppvekst se på ordninger for lunsj i skolene fra høsten 2019 og at 
forslag legges fram på neste barnas kommunestyre som er i mars. Det skal lages et overslag over 
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hvor mye en ordning med lunsj vil koste og om det finnes muligheter for å søke midler til dette. 
Det fremmes sak for kommunestyret som en prøveordning. 
 
Saksutredning 
 

Innhold 
Uttalelse fra Manndalen skoles elevråd: ...............................................................................................1 

Uttalelse fra Olderdalen skoles elevråd: ...............................................................................................2 

Uttalelse fra ansatte ved Manndalen skole: ..........................................................................................3 

Uttalelse fra ansatte ved Olderdalen skole: ..........................................................................................4 

Eksempel fra Lyngen kommune ...........................................................................................................5 

Støtteordninger for dette .......................................................................................................................5 

Overslag over kostnader: ......................................................................................................................5 

Vedlegg: ................................................................................................................................................5 

 

Uttalelse fra Manndalen skoles elevråd: 

Referat fra elevrådsmøte ved Manndalen skole den 20.02.2019 kl. 0900 
 
Sak 4/19 
Tilstede: Thelma, Kayla, Linnea, Tuva, Tilde, Ingeborg, Marina 
 
Spørreundersøkelse med svarfrist 20. februar: (Skal lages sak til barnas kommunestyre den 20. 
mars)  
 1. Hvilke fasiliteter er det på deres skole for å lage skolelunsj: 
På Manndalen skole har vi skolekjøkken som må være godkjent for  matlaging for hele skolen. 
Det trenges ekstra utstyr som steamer og kjøleskap/kjølerom. Slike fasiliteter finnes på aja 
kjøkkenet. Der er også stor spisesal hvor det er plass til alle elever samtidig. 
(rom, utstyr ol) 
2. Er det behov for utbedringer? 
Ja, Hvis det skal være på skolen så trenges det utbedringer (felles spiserom og kjøkken). Hvis 
det skal være på sentre trenges det ikke.  
3. Hvordan ser dere for dere at dette kan gjennomføres i praksis?  
(Hvem skal gjøre hva?) 
-Skal noen ansettes? Ansette  en kokk 
-Elevbedrift? Valgfag (usikker hvor mange som velger det faget). Elevene rydder sjøl (fat og 
kopp og sånt).  
-Hvem skal handle inn? Ansatt. Dem som skal lage maten.  
-Hvem skal lage maten? På skolen: 1.Ansatt. 2. Eller elevene i valgfaget med ansvarlig lærer.  
3. På senteret: kafeen. 
-Hvor ofte bør det serveres lunsj? Fra to ganger i uka til hver dag i uka, avhengig av budsjettet 
(om det er senteret eller skolen som lager mat). 
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-Hvilken type mat skal serveres? Sunn mat. Varmmat. Fisk og kjøtt. Allergivennlig mat til de 
som trenger det. 
-Hvem synes dere skal få lunsj? Alle på skolen.  
-Hva mener foreldrene deres om skolelunsj(FAU)? Foreldrene støtter.  
-Hva mener de ansatte på din skole? Det kommer et eget svar fra ansatte 
  
Andre ting knyttet til skolelunsj? Elever ønsker juice og sjokolademelk i tillegg til skolemelk 
som drikke 
  
Møte hevet kl.09.55 
Referent Ingeborg 
 

Uttalelse fra Olderdalen skoles elevråd: 

 
Elevrådet på Barneskolen og Ungdomsskolen har hatt et felles elevrådsmøte i denne saken. 
Vi har elevrådsrepresentanter i alle klassene på skolen. 
Følgende svar er gitt på spørsmålene under:   
 
Hvilke fasiliteter er det på deres skole for å lage skolelunsj: 

- Skolen har to fasiliteter til dette. SFO og Mat og Helse rommet. 
(rom, utstyr ol) 
Er det behov for utbedringer? 

- Ja. I hvert fall på Mat og Helserommet som må totalrenoveres. Men SFO trenger også en 
oppussing om vi skal bruke det som skolelunsj rom. 

Hvordan ser dere for dere at dette kan gjennomføres i praksis? 
- Mat og Helserommet må totalrenoveres senest i sommer, slik at det kan tas i bruk ved 

skolestart i august 2019. Dette arbeidet må Kommunens vaktmestere gjøre.  
Skal noen ansettes? 

- Nei, vi mener kommunen skal gjøre dette arbeidet. 
Elevbedrift 

- Kan være en ide. Maten kan jo kjøpes fra Kåfjord vekst. Men vi trenger penger. Ellers så 
er det jo ikke gratis skolelunsj 

Hvem skal handle inn? 
- Om vi skal ha elevbedrift så må det være de som driver elevbedriften.  

Hvem skal lage maten? 
- Til høsten skal vi ha mat og helse i 6/7 klasse og i 8/9 kl. De kan lage maten til de andre 

elevene.  
Hvor ofte bør det serveres lunsj? 

- 2 ganger per uke 
Hvilken type mat skal serveres? 

- Ikke usunn mat. Vi må lage mat som er gluten og laktosefri.  
- Vi kan lage sunne bagetter, pizza med ananas (grønnsaker m/ kjøttdeig og tomater), Taco 

og sunne hamburgere. 
Hvem synes dere skal få lunsj? 
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- Alle på skolen, fra 1. – 10 klasse 
Hva mener foreldrene deres om skolelunsj(FAU)? 

- Vi tror at foreldrene blir positive til dette. Da trenger de ikke lage lunsjpakke. 
Hva mener de ansatte på din skole? 

- Vet ikke sikkert 
Andre ting knyttet til skolelunsj? 
      -     Det er viktig med hygiene 

- Vi må ha dispensere ved inngangsdøren til Mat og helse rommet.  
- De som lager mat må bruke hansker og hårstrikk om de har langt hår.  
- De må lages så mye mat at elevene opplever at de blir mette. 

 
Olderdalen skole den 21/2, 2019 
 
Hilsen:  
Alle medlemmene av Barneskolens - og  
Ungdomsskolens elevråd på Olderdalen skole. 
 
Sekretær  
Anette Seppälä 
 
 
 

Uttalelse fra ansatte ved Manndalen skole: 

Gratis skolelunsj – felles uttalelse fra personalet på Manndalen skole 
 
Undervisningspersonalet ved Manndalen skole mener at gratis skolelunsj i utgangspunktet er en 
god ide, men vi mener at det ikke må gå på bekostning av skolens tildelte ressurser. Tilbudet må 
ikke føre til reduserte stillinger i skolen, eller redusert budsjett til læremidler og annet utstyr. 
Lunsjen bør finansieres eksternt, (ikke på oppvekst og omsorg sitt budsjett). Den bør driftes av 
en egen kommunal eller privat virksomhet, eksempelvis storkjøkkenet på det nye helsesenteret i 
Birtavarre eller kjøkkenet på Ája Gáfedat.  
 
Skoledagen må forlenges slik at det blir nok tid for alle å spise. En forlengelse av skoledagen vil 
evt. bli et spørsmål om arbeidstid for lærere, og det må det forhandles om.  
 
Manndalen skole har ikke fasiliteter eller utstyr til å lage varm mat til 90-100 mennesker. 
Dersom vi deler opp elevene trinnvis, har vi mulighet for bespisning av maks 20 elever på 
skolekjøkkenet. Det vil være behov for utbedring av skolekjøkkenet for å få til en 
tildfredstillende matsal/kantine. Det kan også bli behov for å bygge et lite kjøkken på 
ungdomskolen, avhengig av organisering av tilbudet. Det vil være nødvendig å kjøpe inn div. 
kjøkkenutstyr, og en steamer. Vi vil også trenge bedre lagringskapasitet, bla. kjølerom/fryser.  
 
Det optimale er at maten lages på forhånd et annet sted og blir kjørt ut til skolen/e. Dette på 
grunn av krav til matproduksjon, hygiene og egnede lokaler og utstyr. Dersom det ikke lar seg 
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gjøre å bringe mat til skolen, må det ansettes egen ansvarlig på hver skole for innkjøp, matlaging 
og renhold.  
 
Dersom en elevbedrift skal ha ansvar for dette, vil tilbudet bli sterkt redusert. Arbeidslivsfag og 
valgfaget Innsats for andre er små fag som potensielt kan drifte et slikt prosjekt, men fagene har 
bare 2 undervisningstimer per uke. Det er ikke nok til å drifte et så stort prosjekt som gratis 
skolelunsj for alle elever vil være, siden det vil kreve mye tid til planlegging og budsjettering, 
innkjøp, gjennomføring og etterarbeid.  
 
Det bør ideelt sett serveres lunsj hver dag, men det er avhengig av hvordan tilbudet evt. skal 
organiseres. Maten som serveres må være variert, sunn og næringsrik, helst varm mat hver dag.  
 
Alle elever og ansvarlige lærere på skolen bør få tilbud om skolelunsj. Dette tilbudet skal være 
gratis for alle.  
 
Håndtering av matavfallet må avklares.  
 
 
 

Uttalelse fra ansatte ved Olderdalen skole: 

 
Gratis skolelunsj –  uttalelse fra personalet på Olderdalen skole 
Personalet ved Olderdalen skole er i utgangspunktet positiv til gratis skolelunsj, og ser det positive 
i å ha felles lunsj på skolen. Men vi stiller spørsmål ved om det går på bekostning av noe, og 
eventuelt hva? Vi mener at en slik felles lunsj ikke kan tas fra oppvekstbudsjettet som allerede er 
stramt, men at det eventuelt må dekkes av prosjektmidler/andre midler. 
 
Pr i dag har ikke Olderdalen skole fasiliteter, lokale eller utstyr tilgjengelig for å tilberede og 
servere en slik felles lunsj. Vi har et skolekjøkken som pr. i dag ikke er egnet, og som står på 
prioritert liste over renovering. Rommet kan slik den er i dag ikke brukes, og vil ikke være 
tilgjengelig før en eventuell renovering er gjennomført. 
 
Personalmøte torsdag 210219 
Olderdalen skole 
 
 
  

9



Eksempel fra Lyngen kommune 

Vi har undersøkt hvilke løsning de har i Lyngen kommune. Det serveres ikke varm mat, men et 
skolemåltid på hver av skolene. Lyngen kommune budsjetterer med kr 400 000, noe som 
tilsvarer litt over 10 kr per elev per dag. I tillegg har Lyngen kommune ca. 1 stiling til sammen 
på de tre skolene som tilrettelegger for måltidene(fagarbeidere). 
  
 
 
 
Støtteordninger for dette: 
Det finnes ingen offentlige støtteordninger for skolelunsj. 
 

Overslag over kostnader: 

Dersom Kåfjord kommune legger seg på omtrent samme utgiftsramme som Lyngen kommune 
(kald mat) vil utgiftene bli 
 
Årlige fellesutgifter: 
Utgift på 12,- pr dag/elev for våre 152 elever i 190 skoledager: 346 560,- 
Lønn inkl. pensjonsutgifter for 33% stilling fagarbeider (årslønn inkl pensj.500 000,-)pr skole: 
330 000,-.  
 
Samlede årlige utgifter:  
Lønn inkl pensjon: 330 000,- 
Utgift pr elev:        346 000,- 
Samlet:                  776 000,- 
 
 
 
Investeringsbehov Manndalen skole: 
Steamer 
Kjøleskap/kjølerom 
Utbedringer skolekjøkken (dersom senteret ikke kan brukes) 
Løsning matavfall 
 
Investeringsbehov Olderdalen skole: 
Utbedringer skolekjøkken (allerede i budsjett) 
Kjøleskap/steamer 
Dispensere 
Løsning matavfall 
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Mulighet for å søke prosjektskjønnsmidler 

 
Fylkesmannen lyser ut prosjektskjønnsmidler 2019 
Fylkesmannen har 27.02. utlyst prosjektskjønnsmidler til kommunene.  
Kåfjord kommune kan søke om midler fra dette til å prøve ut modeller for skolemåltid. 
NB! Søknadsfristen er satt til 1.4.2019.  
 
Fylkesmannen i Trøndelag har som en av sine oppgaver innenfor aldersgruppen 0-24 år valgt å 
satse på skolemåltid. Dette for å bidra til at barn og unge sikres sunn og næringsrik mat i løpet 
av skoledagen. Fylkesmannen der har mål om at satsingen kan gi bedre læringsmiljø, sosial 
utjevning og være forebyggende i et folkehelseperspektiv. Sist høst ble kommuner i 
Trøndelag tildelt skjønnsmidler for prøve ut ulike modeller for skolemåltid. 
 
Fylkesmannen i Troms og Finnmarkskriver følgende: Det er i år 3 prioriterte områder som er i 
fokus for søknad om midler. Innledningsvis gir brevet en viktig føring om at embetet i 2019 
ønsker «å støtte færre, men større prosjekt, der flere kommuner går sammen om å søke 
prosjektskjønn». Dette innebærer at dere bør tenke interkommunalt samarbeid for å oppnå støtte. 
Det kan søkes om halvparten av utgiftene. Kommunen må ha en egeninnsats på 50%. 
Hovedsatsingsområdene for 2019 er: 
 

A. Barn og Unge (0-24-samarbeid) 
B. Digitalisering 
C. Interkommunalt samarbeid, spesialt innenfor områdene barnevern, plan og beredskap. 

 
 
 

Vedlegg: 

 
Spørreundersøkelse med svarfrist 20. februar: (Skal lages sak til barnas kommunestyre den 
20. mars)  
 
Hvilke fasiliteter er det på deres skole for å lage skolelunsj: 
 
(rom, utstyr ol) 
 
Er det behov for utbedringer? 
Hvordan ser dere for dere at dette kan gjennomføres i praksis? 
(Hvem skal gjøre hva?) 
Skal noen ansettes? 
Elevbedrift? 
Hvem skal handle inn? 
Hvem skal lage maten? 
 
Hvor ofte bør det serveres lunsj? 
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Hvilken type mat skal serveres? 
Hvem synes dere skal få lunsj? 
Hva mener foreldrene deres om skolelunsj(FAU)? 
 
Andre ting knyttet til skolelunsj? 
 
 
 
 
Svar sendes til oppvekstleder Elisabeth Gulbrandsen inne 20.februar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vurdering 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/1630 -37 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Greta Larsen 

Dato:                 29.03.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
3/19 Barnas Kommunestyre 27.03.2019 

 

Trivselstiltak på Olderdalen skole 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Baks 5-19 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
Legges fram uten innstilling. 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Viser til vedlegg, sak lagt fram på møtet. 
 
 
 

Vurdering 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/1630 -36 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Greta Larsen 

Dato:                 29.03.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
4/19 Barnas Kommunestyre 27.03.2019 

 

Svømming/basseng ved Olderdalen skole 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Baks 4-19 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
Legges fram uten innstilling. 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Viser til vedlegg, sak lagt fram på møtet. 
 
 

Vurdering 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/1630 -47 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Greta Larsen 

Dato:                 29.03.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
5/19 Barnas Kommunestyre 27.03.2019 

 

Renovasjon av diverse rom i skolebyggene 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Vises til saksprotokoll, sak lagt fram på møtet. 
 
 
 

Vurdering 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/1630 -38 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Greta Larsen 

Dato:                 29.03.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
6/19 Barnas Kommunestyre 27.03.2019 

 

Båt- og bade-kai i Birtavarre 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Baks 6-7-8-19 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
Legges fram uten innstilling. 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Viser til vedlegg, sak lagt fram på møtet. 
 
 
 

Vurdering 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/1630 -39 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Greta Larsen 

Dato:                 29.03.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
7/19 Barnas Kommunestyre 27.03.2019 

 

Flere arrangementer for unge 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Baks 6-7-8-19 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
Legges fram uten innstilling. 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Viser til vedlegg, sak lagt fram på møtet. 
 
 
 

Vurdering 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/1630 -40 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Greta Larsen 

Dato:                 29.03.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
8/19 Barnas Kommunestyre 27.03.2019 

 

Flere aktiviteter i fritidsklubbene 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Baks 6-7-8-19 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
Legges fram uten innstilling. 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Viser til vedlegg, sak lagt fram på møtet. 
 
 
 

Vurdering 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/1630 -41 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Greta Larsen 

Dato:                 29.03.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
9/19 Barnas Kommunestyre 27.03.2019 

 

Aktivitetsløype Manndalen 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Baks 9-19 
2 Baks 9-19 tegning.pdf 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
Legges fram uten innstilling. 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Vises til vedlegg, sak lagt fram på møtet. 
 
 

Vurdering 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/1630 -42 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Greta Larsen 

Dato:                 29.03.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
10/19 Barnas Kommunestyre 27.03.2019 

 

Forslag til utbedring/reparasjon av skolens sykkelløype ved Manndalen skole 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Vises til saksprotokoll, sak lagt fram på møtet. 
 
 
 

Vurdering 
 
 
 

30



 

 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/1630 -43 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Greta Larsen 

Dato:                 29.03.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
11/19 Barnas Kommunestyre 27.03.2019 

 

Utbedring av ballbingen med netting, oppussing av paviljongen, mulighet for 
skøytebane om vinteren v/Manndalen skole. 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Vises til saksprotokoll, sak lagt fram på møtet. 
 
 

Vurdering 
 
 
 

31



 

 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/1630 -44 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Greta Larsen 

Dato:                 29.03.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
12/19 Barnas Kommunestyre 27.03.2019 

 

Sykkelløype i Olderdalen 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Vises til saksprotokoll, sak lagt fram på møtet. 
 
 
 

Vurdering 
 
 
 

32



 

 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/1630 -45 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Greta Larsen 

Dato:                 29.03.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
13/19 Barnas Kommunestyre 27.03.2019 

 

Samarbeid mellom skolene 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Vises til saksprotokoll, sak lagt fram på møtet. 
 
 
 

Vurdering 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/1630 -46 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Greta Larsen 

Dato:                 29.03.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
14/19 Barnas Kommunestyre 27.03.2019 

 

Offisiell MOT-mobbing-lue i Kåfjord 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 baks 14-19 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Vises til saksprotokoll, sak lagt fram på møtet. 
 
 
 

Vurdering 
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