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Kommunalsjef Helse og omsorg orienterte muntlig om: 
 

 Økonomi 
 Status Kåfjord helsetun 
 Status PU 

 
 
Referatsaker ble tatt til orientering. 
 
 
Møteslutt 11:30. 
  



 

PS 1/20 Orientering fra oppvekst 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg- 30.01.2020  

Behandling: 
Økonomi: 
Foreløpig regnskap for 2019. Det er noe overforbruk på fast lønn, samt overforbruk på 
ekstrahjelp, svangerskapslønn og overtid. I tillegg får mindre inntekter fra blant annet IMDi. 
Samlet sett går oppvekst med overforbruk. 
 
Utviklingsarbeid/utviklingsplaner i skolene 
Skolene har tre områder det jobbes særlig med: 

Skole/hjemsamarbeid 
Inkluderende skolemiljø 
Fagfornyelsen  

Det jobbes fram et forslag til endring av timeplaner for skolene. Vi ønsker å fordele timene i 
fag- og timefordelingsplanene annerledes slik at det legges flere timer til lese- og 
skriveopplæring til 1. og 2. klasse. Vi ønsker å få lagt til rette for periodisering av fagene og økt 
samarbeid om kompetanseutvikling mellom skolene. Vi ønsker å utvide skoledagene noe for å 
få frigjort felles fagnettverk og utviklingsarbeid et antall fredager. HTV er orientert, mens vi er 
ikke i gang med involvering av foreldre og ansatte ennå.  
15. og 16 januar har skolenes utviklingsgrupper og veilederkorps (VK) vært i Tromsø på 
samling sammen med andre kommuner som får støtte fra VK. 
 
Arbeid med kompetanseplan er i gang 
Den omhandler både etterutdanning og videreutdanning. I første omgang ser vi på hvilke fag vi 
trenger videreutdanning i. GSI viser mangler i engelsk og norsk på barnetrinnet. Det er også 
behov for flere lærere med kompetanse flere fag, for eksempel i samisk, spesialpedagogikk, 
kvensk, språkfag. Fram mot 2025 må vi prioritere at flest mulig av lærere får 30 eller 60 
studiepoeng i fagene.  
 
Planer som er ute på høring og kommer til utvalget 

Samisk språkplan med økonomidel 
Mobbeplan 
Forskrift til ordensreglement 

 
Barnevern 
Interkommunalt samarbeid om barnevernet ble vedtatt utsatt. Administrasjonen i Nordreisa 
kommer til å legge fram et forslag om å ikke inngå i interkommunalt samarbeid med Kåfjord 
siden det ikke ble fra 1. januar 2020. Det ser ikke ut som det blir endringer i samarbeid om 
akuttberedskap. Barnevernet har lyst ut inntil 2,5 ledige stillinger.  
 
Styringsgruppe barn- og unge arrangerer foreldremøte den 18.1 med tema rus. Skolene skal ha 
et opplegg i etterkant. 
 
Barnehagene 
Satsing på digital kompetanse – helt i oppstarten. Barnehagene i Kåfjord deltok på kick-off 
samling i Storfjord i går kveld.  
 



 

Vedtak: 
Det vedtas enstemmig at saken tas til orientering med følgende tilleggsbemerkninger: 
Det ønskes at kompetanseplanen til barnehagene kobles sammen med kompetanseplan for 
skolene. 
Skolenes utviklingsplaner legges på utvalgets sharepoint-gruppe. 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Saken fremmes uten innstilling 

 

PS 2/20 ÅRSRAPPORT 2018/2019 FOR MOBBEOMBUDET I TROMS 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg- 30.01.2020  

Behandling: 
Arbeiderpartiet foreslår følgende forslag til vedtak: 
 

1. Mobbeombudets rapport tas til orientering. 
 

2. Kommune, skoler og barnehager følger opp anbefalinger på punkt 2-4 som påbegynt. 
 

3. Kåfjord kommune innhenter tilbakemelding fra rektorer, styrere i barnehage, ansatte i 
barnehager og skoler, kommunepsykolog, helsestasjon og ungdomskontakt og ber de 
vurdere om det er behov for å etablere ressursperson/veiledningsteam slik 
mobbeombudet anbefaler i punkt 1. Instansene bes i tillegg å vurdere om 
ressursperson/veiledningsteamet kan inngå i Styringsgruppa for barn og unge. 

 
4. Skoler og barnehager inviterer mobbeombudet jevnlig på besøk. 

 
Forslag fra Arbeiderpartiet ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Mobbeombudets rapport tas til orientering. 

 
2. Kommune, skoler og barnehager følger opp anbefalinger på punkt 2-4 som påbegynt. 

 
3. Kåfjord kommune innhenter tilbakemelding fra rektorer, styrere i barnehage, ansatte i 

barnehager og skoler, kommunepsykolog, helsestasjon og ungdomskontakt og ber de 
vurdere om det er behov for å etablere ressursperson/veiledningsteam slik 
mobbeombudet anbefaler i punkt 1. Instansene bes i tillegg å vurdere om 
ressursperson/veiledningsteamet kan inngå i Styringsgruppa for barn og unge. 

 
4. Skoler og barnehager inviterer mobbeombudet jevnlig på besøk. 

 



Kommunedirektørens innstilling: 
Mobbeombudets rapport tas til orientering.  
 
Kommune, skoler og barnehager følger opp anbefalinger på punkt 2-4 som påbegynt.  
 
Kåfjord kommune vurderer å etablere en ressursperson/veiledningsteam slik mobbeombudet 
anbefaler i punkt 1. Denne vurderingen bør inngå i påbegynte tverrfaglige arbeidet med modell 
for systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn. 
 
Skoler og barnehager inviterer mobbeombudet jevnlig på besøk. 

 

PS 3/20 Revisjon eller ny plan for helse og omsorg? 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg- 30.01.2020  

Behandling: 
Det igangsettes arbeid med å utarbeide en ny kommunedelplan for helse og omsorg. Som en del 
av arbeidet gjøres det en evaluering av «Strategisk plan for helse og omsorg mot 2023». 
Evaluering skal være første del av prosessen. 
Hvordan arbeidet skal organiseres blir sak på neste UOO møte.  
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Det igangsettes arbeid med å utarbeide en ny kommunedelplan for helse og omsorg. Som en del 
av arbeidet gjøres det en evaluering av «Strategisk plan for helse og omsorg mot 2023». 
Evaluering skal være første del av prosessen. 
Hvordan arbeidet skal organiseres blir sak på neste UOO møte.  
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Saken legges frem uten innstilling. 

 

PS 4/20 Revisjon smittevernplan i Kåfjord kommune 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg- 30.01.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Revidert smittevernplan godkjennes. 
 
 



Kommunedirektørens innstilling: 
Revidert smittevernplan godkjennes. 

 

PS 5/20 Revidering av røykekontrakter inkludert premiebeløp 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg- 30.01.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling vedtas enstemmig. 
 

Vedtak: 
1. Røykekontrakt-ordningen revideres slik at den også inkluderer alkohol. 
2. Premiebeløpet økes til kr. 2000,- per elev som holder seg borte fra snus, røyke, alkohol 

og andre rusmidler ut ungdomsskolen. 
3. Premiebeløpet er personlig. 
4. Røykekontrakt-ordningen får flere meldepliktige, som skal si ifra dersom man oppdager 

brudd av elever med signert kontrakt. 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Røykekontrakt-ordningen revideres slik at den også inkluderer alkohol. 
2. Premiebeløpet økes til kr. 2000,- per elev som holder seg borte fra snus, røyke, alkohol 

og andre rusmidler ut ungdomsskolen. 
3. Premiebeløpet er personlig. 
4. Røykekontrakt-ordningen får flere meldepliktige, som skal si ifra dersom man oppdager 

brudd av elever med signert kontrakt. 

 

PS 6/20 Jodtabletter ved atomhendelser 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg- 30.01.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Saken tas til orientering 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Saken taes til orientering 



 

PS 7/20 TVERRFAGLIG SAMARBEID - BARN OG UNGE I KÅFJORD 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg- 30.01.2020  

Behandling: 
Kommunalsjef for Helse og omsorg orienterer om satsingen. 
 

Vedtak: 
Saken tas til orientering. Utvalget mener det er positivt med igangsatte tiltak og påbegynte 
søknader. UOO støtter søknad om fritidskort fra Bufdir. 
Utvalget ønsker jevnlig orientering om det tverrfaglige arbeidet og ønsker å gi de som jobber 
tverrfaglig med barn og unge en positiv tilbakemelding. 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
Saken legges frem uten innstilling 


