
 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Møteprotokoll 
 
Utvalg: Utvalg for oppvekst og omsorg 
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset 
Dato: 04.06.2020 
Tidspunkt: 11:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Lisa Katrine Mo Leder AP 
Kine Monsen Medlem UR 
Anna-Iren Berg-Løvli Nestleder H 

    Dag Runar Wollvik           Medlem       SP 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Vibeke Fagerli 
Stian Pedersen 

MEDL 
MEDL 
 

KRF 
AP 

   
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Hans Øyvind Jenssen Vibeke Fagerli KRF 
Beate Berg 
Linn S. Steinnes 

Stian Pedersen 
Lisa K. Mo 

AP 
AP 

 
Merknader 
 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Elisabeth Gulbrandsen 
Trond Skotvold 

Kommunalsjef oppvekst 
Kommunalsjef helse og omsorg 

 
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. 
 
Lisa K. Mo (s)   Anna-Iren Berg-Løvli (s) Dag Runar Wollvik (s) 
 
 
Hans Øyvind Jenssen (s) Beate Berg (s)   Linn S. Steinnes (s)   



       Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

RS 4/20 Til orientering  2020/31 
RS 5/20 Felles årsmelding fra landets pasient- og 

brukerombud 
 2020/18 

RS 6/20 Årsmelding for 2019 fra Pasient- og 
brukerombudet i Troms 

 2020/18 

RS 7/20 Uttalelse til Pasient- og brukerombudet  2020/18 
PS 22/20 Akson, helhetlig pasientjournal for hele landet - 

intensjonsavtale 
 2019/96 

PS 23/20 Ressurser til opplæring i grunnskolen - 
Manndalen skole 

 2015/1613 

PS 24/20 Forslag til budsjettreduksjon ved Fossen 
barnehage avdeling Riebangardi 

 2018/118 

PS 25/20 Bruk av vikarbyrå i helse og omsorg X 2015/274 
PS 26/20 Tillegg til sak 21/20 - Undersøkelse av 

konsekvenser ved at bassenget stenger ut 2020 
 2020/54 

 
Linn S. Steinnes AP er innkalt som vara i sak 24/20, da leder Lisa K. Mo vurderte seg selv som 
mulig inhabil.  
 
Lisa K. Mo fratrådte møtet i sak 24/20. 
 
Ungdomsrådets representant fratrer etter sak 26/20 kl 14.00 
 

Møteslutt kl. 14.45 

 

 
 
 



RS 4/20 Til orientering 

RS 5/20 Felles årsmelding fra landets pasient- og brukerombud 

RS 6/20 Årsmelding for 2019 fra Pasient- og brukerombudet i Troms 

RS 7/20 Uttalelse til Pasient- og brukerombudet 

PS 22/20 Akson, helhetlig pasientjournal for hele landet - intensjonsavtale 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg- 04.06.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
UOO synes det er positivt at det arbeides nasjonalt med å få til en helhetlig samhandling og 
felles kommunal journalløsning og går inn for at Kåfjord kommune underskriver en 
intensjonsavtale. Saken oversendes kommunestyret for endelig vedtak.  
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
UOO synes det er positivt at det arbeides nasjonalt med å få til en helhetlig samhandling og 
felles kommunal journalløsning og går inn for at Kåfjord kommune underskriver en 
intensjonsavtale. Saken oversendes kommunestyret for endelig vedtak.  
 

PS 23/20 Ressurser til opplæring i grunnskolen - Manndalen skole 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg- 04.06.2020  

Behandling: 
Rektor Bård Gunnar Hansen er med på redegjørelsen i denne saken.  
 
Utvalget foreslår følgende:  

1. Administrasjonen utreder en sak hvor man ser på alternativer for å styrke samisk 2. og 
samisk 3, i henhold til vedtatt samisk språkplan. Denne undervisningen sees i 
sammenheng med samisk som 1. språk. Det bes også om en utredning på om 
undervisning i enkelt fag kan foregå på samisk for alle elever med norsk som støttespråk. 
Foreldre og elever involveres i dette arbeidet. Det fremmes alternativ organisering av 
undervisningen ved skolen som er godt belyst.  

2. Det søkes om skjønnsmidler til samiskundervisning fra Fylkesmannen. 
3. Administrasjonen utreder en sak til budsjettprosessen angående årsverk til øvrig 

undervisning og organisering av denne ved begge skolene. 
4. Oppvekst bes om å finne midler innenfor eget budsjett til økt behov for 

samiskundervisning. 



 
Forslaget vedtas enstemmig. 
 
 

Vedtak: 

1. Administrasjonen utreder en sak hvor man ser på alternativer for å styrke samisk 2. og 
samisk 3, i henhold til vedtatt samisk språkplan. Denne undervisningen sees i 
sammenheng med samisk som 1. språk. Det bes også om en utredning på om 
undervisning i enkelt fag kan foregå på samisk for alle elever med norsk som støttespråk. 
Foreldre og elever involveres i dette arbeidet. Det fremmes alternativ organisering av 
undervisningen ved skolen som er godt belyst.  

2. Det søkes om skjønnsmidler til samiskundervisning fra Fylkesmannen. 
3. Administrasjonen utreder en sak til budsjettprosessen angående årsverk til øvrig 

undervisning og organisering av denne ved begge skolene. 
4. Oppvekst bes om å finne midler innenfor eget budsjett til økt behov for 

samiskundervisning. 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 
(Saken fremmes uten innstilling) 
 

PS 24/20 Forslag til budsjettreduksjon ved Fossen barnehage avdeling 
Riebangardi 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg- 04.06.2020  

Behandling: 
Disse vedleggene til sak 24/20 ble delt ut før saken ble behandlet. 

 Kommunedirektørens innstilling.  
 Uttalelse fra foreldregruppa. 
 Forslag til budsjettreduksjon fra styrer Isabell Warsla 
 Uttalelse fra ansatte . Omorganisering – Bemanningsreduksjon  

 
Styrer Isabell Warsla er med på redegjørelsen i denne saken. 
  
Lisa Katrine Mo ba om å bli vurdert som inhabil i saken. Det ble vurdert at hun er inhabil etter § 
6 og representant Linn Sylvi Steinnes kom inn for Lisa Katrine Mo i denne saken. 
 
Arbeiderpartiet og høyre foreslår følgende alternativ kommunedirektørens innstilling med 
følgende endringer. Punktet Barn ut over dette vil tilbys barnehageplass i fortrinnsvis 



Birtavarre barnehage strykes. Det tilføres punkt om at Utvalget ber om at saken kommer til 
politisk behandling dersom det kommer søknader ut over 30 plasser.  
 
Forslaget vedtas enstemmig.  
 

Vedtak: 
Avdeling Knerten/Trollstua legges ned fra 17. august 2020.  Barnehagen v/Riebangardi søker 
dispensasjon fra arealnorm for inntil 3,5 barnehageplasser slik at det blir 30 barnehageplasser i 
Riebangárdi. Utvalget ber om at saken kommer til politisk behandling dersom det kommer 
søknader ut over 30 plasser.  
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Saken legges frem uten innstilling 
 
 

PS 25/20 Bruk av vikarbyrå i helse og omsorg 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg- 04.06.2020  

Behandling: 
Kommunalsjefen informerte om at det i saksfremlegget var en skrivefeil under saksopplysning 
og vurdering. Perioden det er beregnet kostnader for er for 2020 og ikke 2019 som det står i 
saksfremlegget. Videre informerte han at det etter at saksfremlegget ble oversendt ble gjort en 
beregning av gjennomsnittlige brutto timelønnskostnader for tre kategorier ansatte i Helse og 
Omsorg i Kåfjord kommune. Denne viser at spesialsykepleiere har en brutto lønnskostnad pr. 
time på kr. 609,03, sykepleier har kr. 589,01 og hjelpepleier har kr. 524,05. 
 
Saken ble drøftet, og UOO mener at hovedpraksis skal være at man ikke skal benytte vikarbyrå. 
Videre er det viktig å stimulere eget personale til relevant videreutdanning for å oppnå 
tilfredsstillende kompetanse i tjenesten. UOO ønsker at følgende punkter belyses nærmere: 

 At det blir satt i gang en prosess for å utrede en tverrfaglig ressursbank på tvers av etater 
i kommunen. 

 At det fremlegges informasjon om kompetansen til det innleide personalet som er 
benyttet. 

 At det fremlegges informasjon om hvem som har dekket kostnader for reise og opphold 
på innleid personell, og om oppholdskostnader har vært subsidierte på noen måte. 

 Informasjon om det har vært de samme personene som har vært innleid i 
innleieperioden, eller har det vært stor utskiftning? 

 

Vedtak: 
Følgende ble enstemmig vedtatt:  
UOO mener at hovedpraksis skal være at man ikke skal benytte vikarbyrå. Videre er det viktig å 
stimulere eget personale til relevant videreutdanning for å oppnå tilfredsstillende kompetanse i 
tjenesten. UOO ønsker at følgende punkter belyses nærmere: 



 At det blir satt i gang en prosess for å utrede en tverrfaglig ressursbank på tvers av etater 
i kommunen. 

 At det fremlegges informasjon om kompetansen til det innleide personalet som er 
benyttet. 

 At det fremlegges informasjon om hvem som har dekket kostnader for reise og opphold 
på innleid personell, og om oppholdskostnader har vært subsidierte på noen måte. 

 Informasjon om det har vært de samme personene som har vært innleid i 
innleieperioden, eller har det vært stor utskiftning? 

 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Saken fremlegges uten innstilling 
 
 

PS 26/20 Tillegg til sak 21/20 - Undersøkelse av konsekvenser ved at 
bassenget stenger ut 2020 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg- 04.06.2020  

Behandling: 
I utvalgsmøtet den 28.05.20 er det orientert om at kommunen på grunn av manglende 
økonomiske ressurser, ser seg nødt for å stenge svømmebassenget ut kalenderåret 2020. 
Utvalget ønsker utredning i saken til neste møte som er 04.06.20. Det er avtalt at dette 
saksframlegget på grunn av kort frist deles på sharepoint-gruppa og at kommunedirektøren skal 
komme med innstilling i saken i dette dokumentet. Utvalget ba også om en uttalelse fra 
kommuneoverlegen om smittevern og svømming i forbindelse med Covid-19 utbruddet. 
 
Utvalget foreslår et alternativt forslag til kommunedirektørens innstilling: 

1. Utvalget ser det som svært viktig at elever får svømming høsten 2020 
2. Utvalget foreslår at det regnes på kostander ved å holde bassenget åpent holde bassenget 

åpent for skolesvømming i oktober, november og desember. 
3. Utvalget foreslår at det regnes på kostander ved å holde ordinær åpning av bassenget i 

oktober, november og desember. 
4. Saken sendes over til Formannskapet for å se om det er mulig å finne midler fra 

Formannskapets reserver til å holde bassenget åpent. 

Kommunedirektørens innstilling blir nedstemt. Utvalgets forslag til alternativet vedtak blir 
enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
 

1. Utvalget ser det som svært viktig at elever får svømming høsten 2020 
2. Utvalget foreslår at det regnes på kostander ved å holde bassenget åpent holde bassenget 

åpent for skolesvømming i oktober, november og desember. 



3. Utvalget foreslår at det regnes på kostander ved å holde ordinær åpning av bassenget i 
oktober, november og desember. 

4. Saken sendes over til Formannskapet for å se om det er mulig å finne midler fra 
Formannskapets reserver til å holde bassenget åpent. 

 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 
1. På grunn av Covid-19 pandemien har kommunens svømmebasseng vært stengt fra 13.mars. 
Helsemyndighetene åpner for skolesvømming fra 1. juni. Med bakgrunn i dette vil det ikke 
være mulig for alle elever å oppnå sine kompetansemål i svømming dette skoleåret. 
 
2. Kommunen skal ha som mål at de berørte elevene får muligheten til å nå kompetansemål i 
siste halvdel skoleåret 2020/21. Kommunedirektøren planlegger for dette. 
 
3. På grunn av kommunens økonomiske situasjon vil svømmebassenget holdes stengt ut 2020. 
Elever som ikke oppnår kompetansemål med bakgrunn i Covid-19 våren 2020 og stenging av 
bassenget høst 2020, prioriteres våren 2021. 
 
 
 
 


