
 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Møteprotokoll 
 
Utvalg: Samepolitisk utvalg 
Møtested: Språkrom, språksenteret, Senter for Nordlige folk 
Dato: 28.08.2020 
Tidspunkt: 10:00 - 12:30 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Lisa Katrine Mo Nestleder AP 
Asgeir Fagerli Langberg Leder H 
Stian Pedersen Medlem AP 
Vibeke Fagerli Medlem KRF 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Idar M. Pedersen MEDL SP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Lena Gamvoll Idar M. Pedersen SP 

 
Merknader 
 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Inger Marie Åsli Saksbehandler / møtesekretær 
Karin Mannela Daglig leder, Giellasiida / Samisk språksenter 

 
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.)  Asgeir Fagerli Langberg (s.)  Stian Pedersen (s.) 
 
Vibeke Fagerli (s.)  Lena Gamvoll (s.) 
 
 
 
 



       Saksliste 
 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

RS 10/20 SD 18/20 - Tospråklighetstilskudd - 
tilleggsbevilgning til direktetilskudd 2020 

 2020/159 

PS 14/20 Joker Manndalen: Søknad om skilting på samisk  2020/395 
PS 15/20 Senter for nordlige folk - Søknad om støtte til 

tørkeri 
 2020/360 

PS 16/20 Rapport 2019 - Giellasiida, ansvar 437  2015/607 
PS 17/20 Rapport 2019 - Tospråklighetstilskudd fra 

Sametinget, Ansvar 435 og 436 
 2016/33 

PS 18/20 Tospråklighetsmidlene - 3-årig aktivitetsplan 
2021-2023 - 

 2020/159 

PS 19/20 Aktivitetsplan og prosjektbeskrivelse 2021-2023  2020/158 
 
 
 
 
Referatsaker: 

 Tospråklighetstilskudd til kommunene: Tilleggsbevilgning fra Sametinget 
 Direktetilskudd til språksentrene: Tilleggsbevilgning fra Sametinget 

 
Ellen Varsi og Olivia Fossli v/ Giellasiida / Samisk språksenter deltok også på møtet. 
 
 
Saksliste og innkalling ble godkjent. 
Referatsakene ble tatt til orientering.  
 
 
Møtet ble hevet kl. 12:30 
 
  



 

PS 14/20 Joker Manndalen: Søknad om skilting på samisk 

Saksprotokoll i Samepolitisk utvalg- 28.08.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommune bevilger inntil kr. 2 000 til Joker Manndalen til skilt på samisk.  
2. Bevilgningen utbetales når vi har mottatt dokumentasjon på kostander, samt en kort 

rapport om gjennomføringen av tiltaket.  
3. Bevilgningen kan ikke overføres til neste budsjettår.  
4. Bevilgningen belastes post 1.4700.435.180 – tilskudd. 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Kåfjord kommune bevilger inntil kr. 2 000 til Joker Manndalen til skilt på samisk.  
2. Bevilgningen utbetales når vi har mottatt dokumentasjon på kostander, samt en kort 

rapport om gjennomføringen av tiltaket.  
3. Bevilgningen kan ikke overføres til neste budsjettår.  
4. Bevilgningen belastes post 1.4700.435.180 – tilskudd. 

 

PS 15/20 Senter for nordlige folk - Søknad om støtte til tørkeri 

Saksprotokoll i Samepolitisk utvalg- 28.08.2020  

Behandling: 
Stian Pedersen (Ap) stilte spørsmål om egen habilitet og fratrådte møtet. 
Et enstemmig Samepolitisk utvalg erklærte Stian Pedersen inhabil etter Forvaltningslovens § 6. 
 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Stian Pedersen tiltrådte møtet igjen. 
 

Vedtak: 
Avslag. Kåfjord kommune finner ikke å kunne bevilge midler bygging av et godkjent tørkeri da 
tiltaket ikke faller inn under formålet med tospråklighetsmidlene. 
 
 
 
 



Kommunedirektørens innstilling: 
Avslag. Kåfjord kommune finner ikke å kunne bevilge midler bygging av et godkjent tørkeri da 
tiltaket ikke faller inn under formålet med tospråklighetsmidlene.  

 

PS 16/20 Rapport  2019 - giellasiida, ansvar 437 

Saksprotokoll i Samepolitisk utvalg- 28.08.2020  

Behandling: 
Lisa Katrine Mo (Ap) kom med følgende tilleggspunkt: 
Samepolitisk utvalg ber administrasjonen om å følge opp bruken av eksterne midler og tiltak. 
 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling med tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Rapport 2019 – Giellasiida ansvar 437. tas til orientering. 
 
Samepolitisk utvalg ber administrasjonen om å følge opp bruken av eksterne midler og tiltak. 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Rapport 2019 – Giellasiida ansvar 437. tas til orientering. 

 

PS 17/20 Rapport 2019 - Tospråklighetstilskudd fra Sametinget, Ansvar 435 
og 436 

Saksprotokoll i Samepolitisk utvalg- 28.08.2020  

Behandling: 
Samepolitisk utvalg kom med følgende tilleggspunkt: 
Samepolitisk utvalg ber administrasjonen om å følge opp bruken av eksterne midler og tiltak, og 
sikre at disse gjennomføres i henhold til plan.  
 
Samepolitisk utvalg ber administrasjonen om å utarbeide informasjonsfolder for ulike 
støtteordninger i forbindelse med utdanning fra ulike instanser, samt en strategi for utgivelse av 
informasjon. Kåfjord kommune er behjelpelig med informasjon og støtte i prosessen.  
 
Dette sees i sammenheng med rapporten om situasjonen for samisk språk, samt sak 10/20 
behandlet i samepolitisk utvalg 19.06.20.  
 
Votering:  
Kommunedirektørens innstilling med tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt.  
 



Vedtak: 
Rapport 2019 – Tospråklighetsmidlene ansvar 435. Og 436. tas til orientering. 
 
Samepolitisk utvalg ber administrasjonen om å følge opp bruken av eksterne midler og tiltak, og 
sikre at disse gjennomføres i henhold til plan.  
 
Samepolitisk utvalg ber administrasjonen om å utarbeide informasjonsfolder for ulike 
støtteordninger i forbindelse med utdanning fra ulike instanser, samt en strategi for utgivelse av 
informasjon. Kåfjord kommune er behjelpelig med informasjon og støtte i prosessen.  
 
Dette sees i sammenheng med rapporten om situasjonen for samisk språk, samt sak 10/20 
behandlet i samepolitisk utvalg 19.06.20. 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Rapport 2019 – Tospråklighetsmidlene ansvar 435. Og 436. tas til orientering. 

 

PS 18/20 Tospråklighetsmidlene - 3-årig aktivitetsplan 2021-2023 - 

Saksprotokoll i Samepolitisk utvalg- 28.08.2020  

Behandling: 
Asgeir Fagerli Langberg (H) kom med følgende tilleggspunkt: 
Tospråklighetsmidlenes aktivitetsplan 2021-2023 tas opp til revidering når vedtak fra ekstern 
finansiør foreligger. 
 
Votering:  
Kommunedirektørens innstilling med tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Tospråklighetsmidlenes aktivitetsplan 2021-2023 vedtas som forelagt.  
 
Tospråklighetsmidlenes aktivitetsplan 2021-2023 tas opp til revidering når vedtak fra ekstern 
finansiør foreligger. 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Tospråklighetsmidlenes aktivitetsplan 2021-2023 vedtas som forelagt. 

 

PS 19/20 Aktivitetsplan og prosjektbeskrivelse 2021-2023 

Saksprotokoll i Samepolitisk utvalg- 28.08.2020  

Behandling: 
Lisa Katrine Mo (Ap) kom med følgende forslag på innstilling: 



Giellasiida/Samisk språksenter sin aktivitetsplan og prosjektbeskrivelse 2021 - 2023 vedtas som 
forelagt.  
 
Samepolitisk utvalg berømmer bredden av aktiviteter som Giellasiida/Samisk språksenter 
viser i sin aktivitetsplan og prosjektbeskrivelse for perioden 2021-2023. 
 
Votering: 
Lisa Katrine Mo sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Giellasiida/Samisk språksenter sin aktivitetsplan og prosjektbeskrivelse 2021 - 2023 vedtas som 
forelagt.  
 
Samepolitisk utvalg berømmer bredden av aktiviteter som Giellasiida/Samisk språksenter 
viser i sin aktivitetsplan og prosjektbeskrivelse for perioden 2021-2023. 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 
 


