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Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Bernt Eirik Isaksen Lyngstad Leder AP 
Britt Pedersen Nestleder AP 
Einar Eriksen Medlem KRF 
Jens A. Butter Simonsen Medlem H 
Svein Oddvar Leiros Medlem SPA 
Guro Jakobsen Medlem FAGFO 
Rolf Pedersen Medlem UTD 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Jimmy Blomli MEDL UR 
Birger Olsen MEDL DELTA 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Einar Pedersen Kommunedirektør 
Ellen Olsen Møtesekretær 

 
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. 
 
Bernt Eirik Isaksen Lyngstad (s.) Britt Pedersen (s.)  Einar Eriksen (s.) 
 
Jens A. Butter Simonsen (s.)  Svein Oddvar Leiros (s.) Guro Jakobsen (s.) 
 
Rolf Pedersen (s.) 
 
 



         Offentlig saksliste 
 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

RS 18/20 ***** ***** ***** ***** X 2015/1362 
RS 19/20 Protokoll av 25.06.2020 ***** ***** ***** 

***** ***** ***** 
X 2020/186 

RS 20/20 Protokoll av 25.06.2020 ***** ***** ***** 
***** 

X 2020/186 

RS 21/20 Protokoll av 19.06.2020 - Lønnsfastsettelse 
rådmann Einar Pedersen 

 2020/186 

RS 22/20 Protokoll av 25.06.2020 - Endring av arbeidstid 
mv. for vaktmestere, renholdere og uteseksjon 

 2020/186 

PS 7/20 Delegerte vedtak 22.06.2020 - 14.08.2020  2015/448 
PS 8/20 Rekruttering av samiskspråklig personell i 

Kåfjord kommune 
 2020/304 

 
 
 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
Møteslutt 10:50. 
  



PS 7/20 Delegerte vedtak 22.06.2020 - 14.08.2020 

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg- 07.09.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Delegerte vedtak tas til orientering. 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

PS 8/20 Rekruttering av samiskspråklig personell i Kåfjord kommune 

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg- 07.09.2020  

Behandling: 
Kommunedirektøren informerte om samisk språk og kartleggingen som pågår. Vil komme med 
forslag til tiltak. Økonomiske konsekvenser må inngå i budsjettbehandling. 
 
Forslag fra Svein Leiros (SP):  
Administrasjonsutvalget viser til Kåfjord kommunes evalueringsrapport «samisk språkutvikling 
i Kåfjord kommune» og ber at denne saken innarbeides i en helhetlig sak om rekruttering, og 
hvordan man skal styrke den samiske kompetansen for språk og kultur. 
 
Forslag fra Svein Leiros (SP) ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Administrasjonsutvalget viser til Kåfjord kommunes evalueringsrapport «samisk språkutvikling 
i Kåfjord kommune» og ber at denne saken innarbeides i en helhetlig sak om rekruttering, og 
hvordan man skal styrke den samiske kompetansen for språk og kultur. 
 

Saksprotokoll i Samepolitisk utvalg- 19.06.2020  

Behandling: 
Samepolitisk utvalg gjorde følgende enstemmige vedtak:  
Samepolitisk utvalg ber om at administrasjonen igangsetter arbeidet med følgende punkter:  
 
Ved utlysning av stillinger: 

 Kunnskap om samisk språk og kultur skal inngå som kvalifikasjoner ved utlysning av 
kommunale stillinger. 

 For kommunale lederstillinger vil søkere med kunnskap i samisk språk og kultur bli 
foretrukket. 



 For andre stillinger vil søkere med kunnskap i samisk språk og kultur bli foretrukket 
under ellers like vilkår. 

 Ved behov kan den tilsatte pålegges å tilegne seg kunnskap i samisk språk og kultur. 
 
Rekruttering: 

 Samepolitisk utvalg har fått tilbakemeldinger om at Kåfjord kommune konkurrerer 
internt om samiskspråklig kompetanse, eksempelvis mellom språksenteret og skolene. 
Språksenteret er et ressurs- og kompetansesenter for samisk språk og kultur. 
Administrasjonen bør se til at ansatte har sammenlignbare lønnsvilkår i disse stillingene. 

 Kåfjord kommune må etterstrebe å informere om allerede etablerte stipend- og 
støtteordninger for å rekruttere samisk kompetanse til kommunen. 

 Delta aktivt på jobb- og utdanningsmesser og kunnskapsinstitusjoner, som samisk 
høyskole, for å rekruttere og knytte til seg kompetanse i samisk språk og kultur 

 Kåfjord kommune tilrettelegger for å motta praksisstudenter som har samisk kompetanse 
fra universitet og høyskoler, for eksempel med praksisplasser, boplass etc. 

 

Vedtak: 
Samepolitisk utvalg ber om at administrasjonen igangsetter arbeidet med følgende punkter:  
 
Ved utlysning av stillinger: 

 Kunnskap om samisk språk og kultur skal inngå som kvalifikasjoner ved utlysning av 
kommunale stillinger. 

 For kommunale lederstillinger vil søkere med kunnskap i samisk språk og kultur bli 
foretrukket. 

 For andre stillinger vil søkere med kunnskap i samisk språk og kultur bli foretrukket 
under ellers like vilkår. 

 Ved behov kan den tilsatte pålegges å tilegne seg kunnskap i samisk språk og kultur. 
 
Rekruttering: 

 Samepolitisk utvalg har fått tilbakemeldinger om at Kåfjord kommune konkurrerer 
internt om samiskspråklig kompetanse, eksempelvis mellom språksenteret og skolene. 
Språksenteret er et ressurs- og kompetansesenter for samisk språk og kultur. 
Administrasjonen bør se til at ansatte har sammenlignbare lønnsvilkår i disse stillingene. 

 Kåfjord kommune må etterstrebe å informere om allerede etablerte stipend- og 
støtteordninger for å rekruttere samisk kompetanse til kommunen. 

 Delta aktivt på jobb- og utdanningsmesser og kunnskapsinstitusjoner, som samisk 
høyskole, for å rekruttere og knytte til seg kompetanse i samisk språk og kultur 

 Kåfjord kommune tilrettelegger for å motta praksisstudenter som har samisk kompetanse 
fra universitet og høyskoler, for eksempel med praksisplasser, boplass etc. 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
 
 


