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Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Lisa Katrine Mo LEDER AP 
Vibeke Fagerli MEDL KRF 
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Stian Pedersen MEDL AP 
Dag Runar Wollvik MEDL SP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
   
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Trond Skotvold Kommunalsjef Helse og omsorg 
Ellen M. Lindvall          Fung. Kommunalsjef Oppvekst 

    Gro Søland            Leder Sykehjem/PU 
 
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. 
 
 
Stian Pedersen (s.)  Lisa Katrine Mo (s.)  Anna-Iren Berg-Løvli (s.) 
 
Vibeke Fagerli (s.)  Dag Runar Wollvik (s.) 
 
 
 
 
 



 

       Saksliste 
 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

RS 12/20 Tilbakemelding på innsparinger/situasjon i vår 
tjeneste 

 2015/541 

RS 13/20 Søknad om midlertidig dispensasjon fra 
utdanningskravet m/ svar 01.11.2020-31.07.2021 
- Anita Johansen 

 2016/409 

RS 14/20 Søknad om midlertidig dispensasjon fra 
utdanningskrav 01.09.2020-31.07.2021 - Åse 
Berit Stensrud 

 2015/179 

PS 32/20 Bruk av vikarbyrå i helse og omsorg - svar på 
vedtak. 

 2015/274 

PS 33/20 Etablering av Fleksibelt Aktivt Oppsøkende 
Behandlingsteam (FACT) i Nord-Troms. 

 2015/119 

PS 34/20 "Leve hele livet"  2020/18 

PS 35/20 Arbeidsmøte Budsjett 2021 - Helse og omsorg  2020/454 
PS 36/20 Arbeidsmøte Budsjett 2021 - Oppvekst  2020/454 
 
 
 
Referatsaker ble tatt til orientering. 
 
Arbeidsmøte avholdt etter ordinære saker. 
 
 
Møtestart: 09:00 
 
Møteslutt: 14:30 
 
 
  



 
 
 

PS 32/20 Bruk av vikarbyrå i helse og omsorg - svar på vedtak. 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg- 23.10.2020  

Behandling: 
Saken ble drøftet, og delvis tatt til orientering.  
UOO ber om at arbeidet med etablering av tverretatlig ressursbank iverksettes for å sikre rett 
kompetanse i tjenestene. 
 
 

Vedtak: 
UOO ber om at arbeidet med etablering av tverretatlig ressursbank iverksettes for å sikre rett 
kompetanse i tjenestene. 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Saken tas til orientering 

 

 

PS 33/20 Etablering av Fleksibelt Aktivt Oppsøkende Behandlingsteam 
(FACT) i Nord-Troms. 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg- 23.10.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommune ønsker å delta i prosjektperioden så lenge man får statlige tilskudd. 

Videre drift etter dette vil baseres på evaluering av oppnådde resultater og ISF inntekter. 
2. Kåfjord kommune underskriver samarbeidsavtale mellom kommunene Skjervøy, 

Kvænangen, Nordreisa og Senter for Psykisk Helse og Rus i Nord Troms 
(SPHRNT/UNN) 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Kåfjord kommune ønsker å delta i prosjektperioden så lenge man får statlige tilskudd. 

Videre drift etter dette vil baseres på evaluering av oppnådde resultater og ISF inntekter. 



2. Kåfjord kommune underskriver samarbeidsavtale mellom kommunene Skjervøy, 
Kvænangen, Nordreisa og Senter for Psykisk Helse og Rus i Nord Troms 
(SPHRNT/UNN) 

 

PS 34/20 "Leve hele livet" 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg- 23.10.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
UOO er positive til at Kåfjord kommune starter en prosess for å begynne arbeidet med å lage sin 
egen plan for Leve hele livet i samarbeid med USHT Troms og USHT samisk når mulighetene 
for det er til stede. Når relevante finansieringsordninger kommer på plass ønsker UOO at 
Kåfjord kommune søker finansiering av utgifter knyttet til reformen. UOO ønsker å bli holdt 
informert om oppstart og fremdrift.   
 

Kommunedirektørens innstilling: 
UOO er positive til at Kåfjord kommune starter en prosess for å begynne arbeidet med å lage sin 
egen plan for Leve hele livet i samarbeid med USHT Troms og USHT samisk når mulighetene 
for det er til stede. Når relevante finansieringsordninger kommer på plass ønsker UOO at 
Kåfjord kommune søker finansiering av utgifter knyttet til reformen. UOO ønsker å bli holdt 
informert om oppstart og fremdrift.   
 
 
 
 
 
 



PS 35/20 Arbeidsmøte Budsjett 2021 - Helse og omsorg 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg- 23.10.2020  

Behandling: 

Svar på spørsmål fra 15.10.20 ble gjennomgått, og UOO ønsket følgende 
tilleggsinformasjon. 

 Hvordan organiseres innlegging og bruk av de ulike poster/rom på 
sykehjemmet (langtid, korttid, avlastning) 

 UOO ønsker å få en egen detaljert bemanningsoversikt på ansatte på de 
ulike enhetene i Helse- og omsorgstjenesten (tilsvarende oversikten de fikk i 
2019). 

 Hvordan løser nabokommunene dagtilbud for PU-brukerne? 

 Hvordan er den kommunale andelen på bemanningen ved NAV-kontoret i 
Kåfjord sammenlignet med nabokommunene (NT6)?  

 Forslag til ny organisering av PRO-tjenesten – alternativer. UOO ønsker at 
administrasjonen starter drøftinger med hovedtillitsvalgte i de berørte 
enhetene.  

 

Vedtak: 

Svar på spørsmål fra 15.10.20 ble gjennomgått, og UOO ønsket følgende 
tilleggsinformasjon. 

 Hvordan organiseres innlegging og bruk av de ulike poster/rom på 
sykehjemmet (langtid, korttid, avlastning) 

 UOO ønsker å få en egen detaljert bemanningsoversikt på ansatte på de 
ulike enhetene i Helse- og omsorgstjenesten (tilsvarende oversikten de fikk i 
2019). 

 Hvordan løser nabokommunene dagtilbud for PU-brukerne? 

 Hvordan er den kommunale andelen på bemanningen ved NAV-kontoret i 
Kåfjord sammenlignet med nabokommunene (NT6)?  

 Forslag til ny organisering av PRO-tjenesten – alternativer. UOO ønsker at 
administrasjonen starter drøftinger med hovedtillitsvalgte i de berørte 
enhetene.  

 



Kommunedirektørens innstilling: 
Legges fram uten innstilling. 
 

 

 

PS 36/20 Arbeidsmøte Budsjett 2021 - Oppvekst 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg- 23.10.2020  

Behandling: 
Svar på spørsmål fra 15.10.20 ble gjennomgått, og UOO ønsket følgende tilleggsinformasjon. 
 
Organisering av klasser: 

- Hvilken klasser er sammenslått 
- Delingstimer i basisfag (hvilken fag og hvor mange timer i uka og antall lærere) 
- Kontaktlærere (hvor mange og i hvilken klasser) 

 
Videreutdanning: 
UOO ønsker en tilbakemelding på hvor mange lærere som mangler i de fagene skolene trenger 
videreutdanning i.  
 
UOO ønsker svar på hvorfor ingen er på videreutdanning ved Manndalen skole. 
 
UOO ønsker svar på hvorfor det ikke er tilsatt en miljøarbeider ved Olderdalen skole. 
 
 
SFO: 
I dag har begge skolene 1,5 årsverk.  Er behovet til stede? 
 
PPT: 
UOO ønkser en tilbakemelding på samarbeidet, ventetid, veiledning m.m. 
UOO ønsker en tilbakemelding på om Kåfjord kommune kan ha denne rollen selv . 
 
IT- utstyr 
Hva trengs av it utstyr i barnehagene, og kostnader. 
 
Mat i barnehagene. Samarbeid med helse. 
UOO ønsker en tilbakemelding på hva som trengs av mat i barnehagen i løpet av en uke med 
kostnadsoverslag. 
 
Et kostnadsoverslag på bringing av mat til barnehagene. 
 
 
 



Vedtak: 

Behandling: 
Svar på spørsmål fra 15.10.20 ble gjennomgått, og UOO ønsket følgende tilleggsinformasjon. 
 
Organisering av klasser: 

- Hvilken klasser er sammenslått 
- Delingstimer i basisfag (hvilken fag og hvor mange timer i uka og antall lærere) 
- Kontaktlærere (hvor mange og i hvilken klasser) 

 
Videreutdanning: 
UOO ønsker en tilbakemelding på hvor mange lærere som mangler i de fagene skolene trenger 
videreutdanning i.  
 
UOO ønsker svar på hvorfor ingen er på videreutdanning ved Manndalen skole. 
 
UOO ønsker svar på hvorfor det ikke er tilsatt en miljøarbeider ved Olderdalen skole. 
 
 
SFO: 
I dag har begge skolene 1,5 årsverk.  Er behovet til stede? 
 
PPT: 
UOO ønkser en tilbakemelding på samarbeidet, ventetid, veiledning m.m. 
UOO ønsker en tilbakemelding på om Kåfjord kommune kan ha denne rollen selv . 
 
IT- utstyr 
Hva trengs av it utstyr i barnehagene, og kostnader. 
 
Mat i barnehagene. Samarbeid med helse. 
UOO ønsker en tilbakemelding på hva som trengs av mat i barnehagen i løpet av en uke med 
kostnadsoverslag. 
 
Et kostnadsoverslag på bringing av mat til barnehagene. 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Legges fram uten innstilling. 
 


