
 
 

 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Møteinnkalling 
 

Utvalg: Utvalg for oppvekst og omsorg 
Møtested: Formannskapssal, Rådhuset 
Dato: 13.11.2019 
Tidspunkt: 09:00 

 
Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: 77 71 92 00. 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni  
9146 Olderdalen, 06.11.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisa K. Mo       Greta Larsen (s.) 
leder (s.)       sekretær e.f.  

1



       Saksliste 
 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

RS 10/19 Søknad om midlertidig dispensasjon fra 
utdanningskravet for styrer og/ pedagogisk 
personell 

 2016/409 

PS 33/19 Søknad om endring på styrer/ansvarlig på Coop 
Marked Djupvik 

 2015/111 

PS 34/19 Søknad om endring på salgsbevilling - 
stedfortreder 

 2015/111 

PS 35/19 Søknad om endring på salgsbevilling - 
stedfortreder 

 2015/111 

PS 36/19 Arbeidsmøte budsjett oppvekst   

PS 37/19 Arbeidsmøte budsjett omsorg   
 

2



'In/Moa

Hoff"? IA)

A'?—
'45‘
FA

Gdi'vuona  suohkan Kafordkommune :Kai'vuonon Eomuuni

Søknad  om  midlertidig dispensasjon  fra  utd'anningséra'vet
for  styrer og/pedlzgogisé [edér i  Barnehage

Barnehagelovens  §§ 17 og 18 med  forskrifter  og merknader

Barnehagens navn Fossen Bameha e

Dis ensas'onen 'elder Konstituerin av eda  o  isk leder

Stillin sstørrelse 100%

Tidsrom det søkesdispensasjon for Fra og med:01.08.2019
Til  o  med:31.07.2020

Navn på personen det søkes Anita J ohansen

dis ensas'on for

Utdannin Barne  0  un domsarbeider

Praksis Jobbet 10 år i bameha  e

Har eier tidligere fått innvilget Hvis ja  — for hvem og for hvilket tidsrom?

dispensasjon de siste to år? Ja, viser til tidligere innsendte søknader.

Styrers anbefaling og begrunnelse for Har utdannelse som bame-og
hvorfor personen det søkes ungdomsarbeider. Erfaring fra 10 år  i
dispensasjon for er egnet for stillingen bamehage. Gode referanser.

F år veiledning ved behov/ønske.
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I henhold til Kåfjord kommunes retningslinjer ved midlertidig dispensasjon,
skal personen det søkes dispensasjon for ha regelmessig pedagogisk
veiledning:

Oppgi veileder/ bamehagelærers navn om bamehagen selv skal foreta
veiledning:

Styrer Isabell Warsla Utdannet/ år: Førskolelærer 2012, med fordyning i
pedagogisk leder i barnehagen

Eier må sende kommunen en plan for pedagogisk veiledning før
dispensasjonen er gyldig.

Om søknadsprosessen

Stillingen skal iflg Forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra

utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder § 1, være lyst ut offentlig, slik

at eier på best mulig måte sikrer et godt søkergrunnlag.

I hvilke media er stillingen utlyst? Utlyst på kommunens nettsider.

Tidspunkt for utlysning F ørste gangs utlysning:
Andre an sutl snin :

Hvor mange bamehagelærere eller Antall kvalifiserte søkere?
andre som kvalifiserer for stillingen, 1
jf§§ 17 og 18, søkte?

Antall innkalt til inte u? 22.5.2019
5

Hvorfor er ikke kvalifisert søker tilbudt
stillingen?
Personen hadde fått jobb i annen
barnehage i forkant av intervjurunde.

Er det gjort andre tiltak for  å
rekruttere bamehagelærere?
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Dispensasj onen er behandlet i SU- Dato:
møte

Vedlegg til søknaden:

1. Den offentlige utlysningsteksten

2. Signert uttalelse fra bamehagens SU/ ref fra SU—møtet hvor

dispensasjonssøknaden ble behandlet

Sted/dato A/Mf'téé/äfä/L W/Ø/q

Eiers/ styrers underskrift: ,_ I ([ 61% f/L

Styrer sender søknad til oppvekstleder som behandler søknaden, Særutskrift sendes

barnehagen, refereres i HOO.
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RÅDMANNENS BEHANDLING;

jfr  Delegeringsregl.  9.3 Lov om  barnehager  av 17.  juni 1992. nr 100

Vedtak  om  dispensasjon  fra  utdanningskravet  er et enkeltvedtak jf. forvaltningslovens

§ Zb, og kan  påklages fylkesmannen.

Innvilget Ja  Å  Nei El Sendt tilbake på grunn av

SAKSBEHANDLING

Type dispensasjon: Midlertidig X

Er utlysningsteksten vurdert som tilfredsstillende: Ja EI Nei E]

Er utdanning] praksis vurdert som tilfiedsstillende for å innvilge dispensasjon: J  a  yy Nei El

Dato/ underskrift .  /  -  J? '?

5 a  -  Ålaé/z/CLU

Særutskrift: barnehage, referatsak H00

Dato/ underskrift

6



%  GÅIVUONA SUOHKAN

KÅFJORD KOMMUNE

KAIVUONON KOMUUNI

Avdeling Oppvekst

Arbeidsbeskrivelse for konstituert pedagogisk  leder

. Arbeidsbeskrivelsen gjennomgås sammen med den som det  skal  søkes dispensasjon for og vil

fungere som en slags  avtale  i  permisjonsperioden (— kopi kan  ligge  ved søknad om

dispensasjon).

. Arbeidsbeskrivelsen kan fungere som et veiledningsgrunnlag i  dispensasjonstiden.

Arbeidsbeskrivelsen kan  ligge  som et grunnlag for drøfting av lønn i dispensasjonsperioden

(HTA/Iønnspol. retnl.  l  Notodden kommune)

Navn, periode  og omfang

.  Navn  på konstituert  Anita J ohansen

0 Periode konstitueringen  gjelder  for f.om.  01.08.2019  t.o.m. 31.07.2020

o  Styrers vurdering av  ansvarsdelegering i %  av  filllt stedfortrederansvar: 100%

1. Stillingens  formål

Pedagogisk  leder: Delegert Ikke
delegert

Skal lede og samordne det pedagogiske arbeidet i samsvar med gjeldende lovverk, X
politiske vedtak og kommunale bestemmelser
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Skal kjenne til og respektere de mål som er satt for barnehagen og avdeling
(barnehage loppvekstseksjon).

Har hovedansvar for avdelingen i  forhold til barn, foreldre og personalet.

2. Stillingens organisatoriske plassering

X

Pedagogisk leder ansettes  i  ansettelsesutvalg bestående av styrer og virksomhetsleder, og i

enkelte tilfeller  også  tillitsvalgt.

Styrer er konstituert, pedagogisk leders nærmeste overordnede.

3. Ansvarsområder

3.1. Faglig pedagogisk ledelse

Pedagogisk leder:

Har i samarbeid med styrer  ansvar for å utvikle barnehagen i takt med de endringer og
den utvikling som foregår.

Har ansvar for at det er samsvar mellom strategi, mål og metoder som benyttes  i  det

daglige arbeidet på avdelingen i forhold til barnehagens pedagogiske planer.

Skal sammen med styrer utvikle pedagogiske planer.

Har ansvar for å utarbeide periodeplaner/ukeplaner for avdelingen og gjøre dette
tilgjengelig for  foresatte.

Skal sørge for at avdelingen hele tiden har bamas beste som fokus, foran alt annet.

Skal legge til rette for et  nært samarbeid mellom hjem og bamehage, og at en viser
respekt og omtanke for  barn og foresatte.

Delta aktivt i det daglige arbeidet med barnet.

Avsvarlig for at det sammen med bamas foresatte utarbeides oppfølgingsskjema for
hvert barn.

Har ansvaret for at  barn  med spesielle behov integreres i bamehagen og har utbytte

av tilbudet.

Skal delta på møter med andre instanser som angår avdelingens bam.

Delta på felles foreldremøte og lede avdelingsdelen.

Videreutvikle sin faglige kompetanse, og nytte det i det daglige og langsiktige arbeidet.

Ansvar for at det daglig blir gitt pedagogisk veiledning på avdelingen.

Delegert Ikke
delegert

X

X><><><><
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3.2. Administrativledelse

Pedagogisk leder:

Skal fungere som den del av barnehagens lederteam.

Dokumentere arbeidet som utføres på avdeling og gi nødvendig infomasjon til
foresatte.

Samarbeide med styrer i  forhold til avdelingsvis fordeling av  barn  etter opptak.

Melde i fra til styrer om endringer av plasser og eventuelle ledige plasser.

I  samråd med styrer, utarbeide planer og skrive rapporter for barn med spesielle
behov. Der hvor det er ansatt støttepedagog eller  andre voksen ressurs på enkelt barn
eller gruppa, gjøre dette  i  samarbeid med disse.

Melde fra til styrer om mangler og awik på i forhold til det fysiske miljøet;
bygningsmessig, utstyr, materiell, renholdlhygiene, på avdelingen.

Organisere arbeidet og fordele oppgaver på avdelingen til beste for barna.

Koordinere og samarbeider med de andre avdelingenes ledere.

3.3. Personalledelse

Pedagogisk leder:

Er arbeidsleder for personalet på sin avdeling.

Planlegger og leder avdelingsmøter.

Skal  sørge for at nytt personalelvikarer får nødvendig opplæring/oppfølging i  det
daglige arbeid.

Gi relevant infomasjon til det øvrige personalet på avdelingen.

Skal være en aktiv støttespiller, samarbeidspartner og veileder, samt god rollemodell
for medarbeidere på avdelingen.

lsamråd med styrerforvalte personalressursen på avdelingen slik  at de ansatte gis
ansvar og oppgaver i  samsvar med den erfaring og kompetanse den enkelte har, og
de krav som stilles til arbeidet.

Søke å  skape et godt klima blant de voksne på avdelingen.

Delegert

X

Delegert

X

X

Ikke
delegert

Ikke
delegert
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Medvirke til samarbeid på tvers av avdelingene. X

4. Øvrige  oppgaver

Pedagogisk leder: Delegert Ikke
delegert

Skal betrakte barnehagen som helhet. X

Forvalte avdelingens ressurser på en forsvarlig måte. X

Skal sikre at taushetsbelagte opplysninger behandles og oppbevares på en forsvarlig X
måte.

Informere styrer om  viktige saker for  avdelingen og drøfte eventuelle alvorlige forhold X
som måtte oppstå.

Er  medansvadig for at møter, kurs— og planleggingsdager er målrettet og har X
hovedvekt på faglige spøtsmål.

Kan pålegges å lede barnehagen ved styrers fravær. X

Kan pålegges oppgaver av styrer. X
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2017/299 -9 

Arkiv: U62 

Saksbehandler:  Greta Larsen 

Dato:                 06.11.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
33/19 Utvalg for oppvekst og omsorg 13.11.2019 
 Kåfjord kommunestyre  

 

Søknad om endring på styrer/ansvarlig på Coop Marked Djupvik 

Henvisning til lovverk: 
Lov av 2.juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.  
Forskrift til lov om omsetting av alkoholholdig drikk 
Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, Gáivuona suohkan Kåfjord kommune 
Kaivuonon komuuni, Troms 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Djupvik Nordmannvik S-lag ved Mari Anne Moe gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk 

under 4,76% i firmaets lokale.  
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Djupvik Nordmannvik S-lag har endret på styrer, Mari Anne Moe er ny styrer. 
Hun har tatt kunnskapsprøve alkohol for salgsbevilling, og har bestått denne. 
Ruth Jensen er ikke lengre styrer ved Djupvik Nordmannvik S-lag. 
 
Følgende ble vedtatt i kommunestyret 16.06.2016, mens salgstiden ble endret i 2018: 
1. Djupvik Nordmannvik S-lag ved Ruth Jensen gis bevilling for salg av alkoholholdig  
drikk under 4,76 % i firmaets lokaler.  
2. Salgstidene for alkoholholdig drikk under 4,76 % er mellom kl.09.00 og kl.20.00 på hverdager og 
mellom kl.09.00 og kl.18.00 på lørdager og dager foran helligdager, unntatt dagen før Kristi 
Himmelfartsdag.  
3. Gebyrene fastsettes i henhold til Lov av 2.juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk 
m.v. Kapittel 6.  
4. Innehaver av bevilling for salg av alkoholholdig drikke, har et formelt ansvar for at salget skjer 
etter de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter og har utarbeidet internkontroll system.  
 
5. Bevilling er gjeldende fra dagens dato til 30.06.2020. 
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Søker har salgsbevilling for øl i dag, og det søkes om videreføring av denne.  
Det er ikke oppført stedfortreder i søknaden, det forutsettes at styrer er tilgjengelig når butikk 
er åpen, siden det ikke er oppført stedfortreder.  
Det er gjort unntak fra kravet om stedfortreder, på grunn av salgsstedets størrelse.  
Firmaet har dagligvare. 
 
Det er sendt til uttalelse til Nav og Politiet, Nav har ingen anmerkninger, jeg har ikke mottatt fra 
Politiet pr. i dag. Dette legges fram så snart den foreligger. 

Vurdering 
Alkoholholdig drikk er en ettertraktet salgsvare også innen dagligvare.  
I ruspolitisk handlingsplan er et av målene å begrense skader alkohol kan innebære for samfunn og 
individet og ta hensyn til tilgangen av alkohol, særlig for yngre aldersgrupper.  
Forretningen innehar i dag salgsbevilling og man utvider ikke tilgangen på alkohol utover det som er 
tilfellet i dag. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/111 -42 

Arkiv: U62 

Saksbehandler:  Greta Larsen 

Dato:                 05.11.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
34/19 Utvalg for oppvekst og omsorg 13.11.2019 
 Kåfjord kommunestyre  

 

Søknad om endring på salgsbevilling - stedfortreder 

Henvisning til lovverk: 
Lov av 2. juni 1989 nr 27 om omsetting av alkoholholdig drikk m.v.  
Forskrift til lov om omsetting av alkoholholdig drikk  
Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, Gáivuona suohkan Kåfjord kommune 
Kaivuonon komuuni, Troms 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Det godkjennes at Coop Prix Birtavarre endrer på stedfortreder fra Per Åsen til Siri 

Solbakken, dette gjelder fra dagens dato. 
Bevilling gis for tidsrommet fram til 30.06.2020. 

 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Coop Prix Birtavarre ønsker å endre på sin stedfortreder, fra Per Åsen til Siri Solbakken. 
Siri Solbakken har bestått kunnskapsprøve for salgsbevilling. 
 
 

Vurdering 
Det er sendt til uttalelse til Nav og Politiet, ingen av disse har anmerkning i forhold til ny 
stedfortreder. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/111 -47 

Arkiv: U62 

Saksbehandler:  Greta Larsen 

Dato:                 06.11.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
35/19 Utvalg for oppvekst og omsorg 13.11.2019 
 Kåfjord kommunestyre  

 

Søknad om endring på salgsbevilling - stedfortreder 

Henvisning til lovverk: 
Lov av 2. juni 1989 nr 27 om omsetting av alkoholholdig drikk m.v.  
Forskrift til lov om omsetting av alkoholholdig drikk  
Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, Gáivuona suohkan Kåfjord kommune 
Kaivuonon komuuni, Troms 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Det godkjennes at Coop S-Marked Olderdalen endrer på stedfortreder fra Kinga Mátyás-

Peti til Oddveig M. Eriksen, det forutsettes at kunnskapsprøve alkohol for salgsbevilling 
bestås. 
Bevilling gis for tidsrommet fra det bestås fram til 30.06.2020. 

 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Coop S-Marked Olderdalen ønsker å endre på sin stedfortreder, fra Kinga Mátyás-Peti, som er 
sluttet, til Oddveig M. Eriksen. 
Oddveig M. Eriksen har ikke tatt kunnskapsprøve for salgsbevilling, men det forutsettes at 
denne bestås.  
 
 

Vurdering 
Det er sendt til uttalelse til Nav og Politiet, vil komme tilbake med evt. anmerkninger. 
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PS 36/19 Arbeidsmøte budsjett oppvekst

PS 37/19 Arbeidsmøte budsjett omsorg
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