
 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Møteprotokoll 
 
Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og omsorg 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
Dato: 12.04.2019 
Tidspunkt: 09:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Magne Monsen Nestleder KRF 
Lars N. Nilsen Marakat Medlem MDG 
Jens A. Butter Simonsen Medlem H 
Lisa Katrine Mo Medlem AP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Kine Monsen MEDL UR 
Rita Solberg Leder SPA 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader 
 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Trond Skotvold Helse- og omsorgssjef 
Elisabeth Gulbrandsen Oppvekstleder 

 
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. 
 
 
Magne Monsen (s)  Lars N. Marakat (s)  Jens Butter Simonsen (s) 
 
 
 
Lisa Katrine Mo (s)   



       Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

RS 5/19 Vedtak om dispensasjon fra utdanningskravet  2015/1606 
RS 6/19 Høring - endring i forskrift om arbeidstid for 

avlastere - frist: 9.5.19 
 2015/23 

PS 12/19 Orienteringssak - Oppvekstnettverket i Nord-
Troms Årsmelding 2018 

 2015/664 

PS 13/19 Orienteringssak Årsmelding PPT for Nord-Troms 
2018 

 2015/595 

PS 14/19 ORIENTERINGSSAK Rapport 
entreprenørskapssatsingen 

 2015/664 

PS 15/19 Status for voksenopplæringen i Kåfjord kommune  2016/652 
PS 16/19 Videre satsning i Nord-Troms på entreprenørskap 

i skolen 
 2015/664 

PS 17/19 Gratis skolelunch for elever i Kåfjordskolene  2015/1630 
PS 18/19 Søknad om serverings- og skjenkebevilling 2019 

- Riddu Riddu 
 2019/107 

 
Møtestart: 09:00 
 
Referatsaker ble tatt til orientering. 
 
 
Møteslutt: 12:00 
  



 

RS 5/19 Vedtak om dispensasjon fra utdanningskravet 

RS 6/19 Høring - endring i forskrift om arbeidstid for avlastere - frist: 9.5.19 

  



 

PS 12/19 Orienteringssak - Oppvekstnettverket i Nord-Troms Årsmelding 
2018 

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 12.04.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
Årsmelding 2018 fra Oppvekstnettverket i Nord-Troms tas til orientering 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Årsmelding 2018 fra Oppvekstnettverket i Nord – Troms tas til orientering 
 
 
 

PS 13/19 Orienteringssak Årsmelding PPT for Nord-Troms 2018 

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 12.04.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Årsmelding PPT Nord-Troms 2018 tas til orientering 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Årsmelding PPT Nord-Troms 2018 tas til orientering 
 
 
 



PS 14/19 ORIENTERINGSSAK Rapport entreprenørskapssatsingen 

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 12.04.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Saken tas til orientering 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Saken tas til orientering 
 
 

PS 15/19 Status for voksenopplæringen i Kåfjord kommune 

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 12.04.2019  

Behandling: 
Saken sendes til kommunestyret for å få en bredere debatt om tilbudet.  
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Saken sendes til kommunestyret for å få en bredere debatt om tilbudet.  
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
 

PS 16/19 Videre satsning i Nord-Troms på entreprenørskap i skolen 

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 12.04.2019  

Behandling: 
Forslag på vedtak fra HOO:  



HOO ønsker å få tilbakemelding fra skolene på om dette er noe skolene ønsker å satse på. HOO 
ønsker også tilbakemelding på hvordan skolene har opplevd forrige interkommunale 
entreprenørsatsing. HOO ønsker et saksframlegg på hvordan skolene ser for seg å implementere 
entreprenørskap i skolene. 
 
Forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
HOO ønsker å få tilbakemelding fra skolene på om dette er noe skolene ønsker å satse på. HOO 
ønsker også tilbakemelding på hvordan skolene har opplevd forrige interkommunale 
entreprenørsatsing. HOO ønsker et saksframlegg på hvordan skolene ser for seg å implementere 
entreprenørskap i skolene. 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Saken legges frem uten innstilling 
 
 

PS 17/19 Gratis skolelunch for elever i Kåfjordskolene 

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 12.04.2019  

Behandling: 
Det ønskes at saken utredes videre, der man ser på mulighet for elevbedrift og om helsesenterets 
storkjøkken eller Senter for nordlige folk kan bidra. Hva kreves med varm mat og kald mat? 
Saksframlegget skal inneholde prisoverslag.  
 
Det ventes også på svar fra fylkesmannen på prosjektskjønnsmidler. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Det ønskes at saken utredes videre, der man ser på mulighet for elevbedrift og om helsesenterets 
storkjøkken eller Senter for nordlige folk kan bidra. Hva kreves med varm mat og kald mat? 
Saksframlegget skal inneholde prisoverslag.  
 
 
 
 



Saksprotokoll i Barnas Kommunestyre- 27.03.2019  

Behandling: 
IK-skole legger fram at de har skolelunsj. Det skaper samhold på skolen og gir godt kosthold. 
Lunsjen er for det meste brødmat og enkelte dager med varm mat. Maten er sunn og 
allergivennlig. IK-skolen prøvde å spise samlet med alle på skolen, men det det fungerer best å 
spise i klassen. Det er en ansatt som lager lunsjen. 
Representant fra Manndalen skole legger fram uttalelse fra elevråd og ansatte ved Manndalen 
skole. 
Representant fra Olderdalen skole legger fram uttalelse fra elevråd og ansatte ved Olderdalen 
skole. 
Ordføreren synes dette er en viktig sak. Det er positivt for læringsmiljø og læringsresultat. 
Skolene kan finne lokale løsninger og noen innkjøp kan gjøres. Det er lagt av midler til 
oppussing av Olderdalen skole sitt skolekjøkken. Det bør være lunsj hver dag. Det behøver ikke 
være varm mat. 
 
Barnas kommunestyre ber administrasjonen jobbe videre med saken og fremme saken for 
kommunestyret. Barnas kommunestyre ber administrasjonene søke prosjetsmidler.  
Det tas sikte på at det serveres skolelunsj fra skoleåret 2019/20.  
 
Saken ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Barnas kommunestyre ber administrasjonen jobbe videre med saken og fremme saken for 
kommunestyret. Barnas kommunestyre ber administrasjonene søke prosjetsmidler.  
Det tas sikte på at det serveres skolelunsj fra skoleåret 2019/20.  
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Saken legges frem uten innstilling 
 
 
 

PS 18/19 Søknad om serverings- og skjenkebevilling 2019 - Riddu Riddu 

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 12.04.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling vedtas mot en stemme. 
 

Vedtak: 
1. Riddu Riddu gis serveringsbevilling og alminnelig skjenkebevilling for øl og vin, i inngjerdet 
område som anvist på kartskisse over området, i Baldalavvu og for Artistcafè, for dagene torsdag 
11.juli kl.18.00.-01.00, fredag 12. juli fra kl.16.00 til kl.02.00 og lørdag 13. juli 2019 fra kl. 
16.00 til kl. 02.00.  



2. Ansvarlig skjenkestyrer for Riddu Riddu og Artistcafé godkjennes Magne Wilhelmsen, som har 
bestått etablererprøven og skjenkeprøven.  
3. Irene Johansen godkjennes som stedfortreder, med forbehold om at skjenkeprøven bestås. 
4. Norske kokkers landsforbund, avdeling Troms, ved Said Nordin, er ansvarlig for servering av 
mat. 
5. Omsetning inngår i det ordinære regnskapet for Riddu Riddu, gebyrene fastsettes i henhold til A-
lovens § 7-1 og Forskrift 2. juni 2005 nr 538 om omsetting av alkoholholdig drikk m.v. Kapittel 6.  
6. Innehaver av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår etter de 
lover og forskrifter som til enhver tid gjelder. 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Riddu Riddu gis serveringsbevilling og alminnelig skjenkebevilling for øl og vin, i inngjerdet 
område som anvist på kartskisse over området, i Baldalavvu og for Artistcafè, for dagene torsdag 
11.juli kl.18.00.-01.00, fredag 12. juli fra kl.16.00 til kl.02.00 og lørdag 13. juli 2019 fra kl. 
16.00 til kl. 02.00.  
2. Ansvarlig skjenkestyrer for Riddu Riddu og Artistcafé godkjennes Magne Wilhelmsen, som har 
bestått etablererprøven og skjenkeprøven.  
3. Irene Johansen godkjennes som stedfortreder, med forbehold om at skjenkeprøven bestås. 
4. Norske kokkers landsforbund, avdeling Troms, ved Said Nordin, er ansvarlig for servering av 
mat. 
5. Omsetning inngår i det ordinære regnskapet for Riddu Riddu, gebyrene fastsettes i henhold til A-
lovens § 7-1 og Forskrift 2. juni 2005 nr 538 om omsetting av alkoholholdig drikk m.v. Kapittel 6.  
6. Innehaver av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår etter de 
lover og forskrifter som til enhver tid gjelder. 
 
 
 


