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Møteprotokoll 
 
Utvalg: Utvalg for oppvekst og omsorg 
Møtested: Kantina, Rådhuset 
Dato: 27.08.2020 
Tidspunkt: 10:00 

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

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Vibeke Fagerli MEDL KRF 
Dag Runar Wollvik MEDL SPA 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Tania Lopez Vibeke Fagerli MDG 

 
Merknader 
Kine Monsen møtte ikke, meldte ikke forfall. 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Elisabeth Gulbrandsen Kommunalsjef oppvekst 

 
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 Katrine Mo (s)  Anna Iren Berg-Løvli (s) Tania Lopez (s) 
 
 
 
Stian Pedersen (s)  
 
 
 
 



       Saksliste 
 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

RS 8/20 Søknad om skjønnsmidler til opplæring på samisk 
skoleåret 2020/21 

 2019/88 

RS 9/20 Sametingets innspill til høring om ny 
opplæringslov 

 2020/85 

RS 10/20 Svar på søknad om forlenget avtale veiledning fra 
veilederkorpset 

 2015/1468 

RS 11/20 Invitasjon til å gjennomføre Ungdata i 2021  2020/54 
PS 27/20 Kulturskolen - lokal rammeplan  2015/1497 
PS 28/20 Kåfjord kulturskole - vedtekter  2015/1497 
PS 29/20 Orientering angående organisering og tilbud ved 

Kåfjord kulturskole 
 2015/1497 

PS 30/20 TILSTANDSRAPPORT BARNEVERNET 
2019/2020 

 2020/198 

 
 
 
Orienteringssaker oppvekst 
 

- Ny kommunalsjef fra 1. november og ordning i overgangsperioden 

- Status oppvekstsektoren 

- Økonomi/budsjettprosess 

 
Utvalget ønsker mer informasjon om: 

- Skolehelsetjenesten og romsituasjonen i Manndalen skole 
- 5-dagersskolen i Manndalen  
- Rus-arbeid for barn og unge 
- Bedre tverrfaglig samarbeid (BTS) for barn og ung. Det orienteres i utvalget den 

15.10.20 
 
Orienteringssaker Helse og omsorg 
 

- Status helse og omsorg, herunder: 

o PU 

o Sykehjem 

o Corona 

- Økonomi/budsjettprosess 

-  



Det ble stilt spørsmål om skolehelsetjenesten og eget rom ved Manndalen skole. 

Skolehelsetjenesten har fått tilbud om et rom i den nedlagte barnehagen inntil helserommet ved 

skolen er etablert. 

Møteslutt: 13.10 
 
 

RS 8/20 Søknad om skjønnsmidler til opplæring på samisk skoleåret 2020/21 

RS 9/20 Sametingets innspill til høring om ny opplæringslov 

RS 10/20 Svar på søknad om forlenget avtale veiledning fra veilederkorpset 

RS 11/20 Invitasjon til å gjennomføre Ungdata i 2021 

PS 27/20 Kulturskolen - lokal rammeplan 

 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg- 27.08.2020  

Behandling: 
 
Rektor ved kulturskolen, Siw Helene Adolfsen, legger fram om lokal rammeplan. 
 
Utvalg for oppvekst og omsorg vedtar rammeplan for kulturskolen slik den foreligger. 
 
 

Vedtak: 
 
Utvalg for oppvekst og omsorg vedtar rammeplan for kulturskolen slik den foreligger. 
 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 
Utvalg for oppvekst og omsorg vedtar rammeplan for kulturskolen slik den foreligger. 
 
 

PS 28/20 Kåfjord kulturskole - vedtekter 

 



Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg- 27.08.2020  

Behandling: 
Vedtekter for Kåfjord kulturskole vedtas slik de foreligger. 
 
Utvalget ønsker å tilføye følgende: 
Utvalget ser at det er viktig at kulturskolen og skolene opparbeider et godt samarbeid for å 
omfavne flest mulig elever med kulturskoletilbud.  
 

Vedtak: 
Vedtekter for Kåfjord kulturskole vedtas slik de foreligger.  
Utvalget ser at det er viktig at kulturskolen og skolene opparbeider et godt samarbeid for å 
omfavne flest mulig elever med kulturskoletilbud.  
 
 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Vedtekter for Kåfjord kulturskole vedtas slik de foreligger. 
 
 
 

PS 29/20 Orientering angående organisering og tilbud ved Kåfjord 
kulturskole 

 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg- 27.08.2020  

Behandling: 
 
Rektor ved kulturskolen, Siw Helene Adolfsen, legger fram om tilbudet i kulturskolen.  
 
Behandling av saken utsettes og det bes om ytterligere utredning av saken. Herunder 

- Alternativer for lokalisering, fordeler og ulemper samt kostnader ved alternativene. 
Utvalget ber om at kulturskolen går i dialog med skolene for å se på muligheter for 
eventuell samlokalisering. 

- Reforhandling av leieavtale 
- Bruk av skoler eller nærliggende lokaler. 

 
Utsettelsesforslag vedtas enstemmig. 
 

Vedtak: 
Saken utsettes. 



UOO ber om ytterligere utreding av saken. Herunder  
- Alternativer for lokalisering, fordeler og ulemper samt kostnader ved alternativene. 

Utvalget ber om at kulturskolen går i dialog med skolene for å se på muligheter for 
eventuell samlokalisering. 

- Reforhandling av leieavtale 
- Bruk av skoler eller nærliggende lokaler. 

 
 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 

PS 30/20 TILSTANDSRAPPORT BARNEVERNET 2019/2020 

 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg- 27.08.2020  

Behandling: 
Tilstandsrapporten 2019/2020 tas til orientering. 
 
Leder for barneverntjenesten, Sandra M Holm, legger fram saken. 
 

Vedtak: 
Tilstandsrapporten 2019/2020 tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Tilstandsrapporten 2019/2020 tas til orientering 
 
 
 


