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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. 
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       Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

RS 20/19 Melding om vedtak fra regionrådet  vedr budsjett 
2020 

 2015/850 

RS 21/19 Protokoll fra konstituerende møte regionrådet 
5.11.19 

 2015/850 

RS 22/19 Særutskrift - Forslag til reglement for Kommunalt 
råd for eldre 2019-2023 

 2019/3 

RS 23/19 Til kommunestyrerepresentanter - Tjenester til 
våre eldre og pleietrengende 

 2015/108 

RS 24/19 Behandling av styresak 133-2019 - 27. NOV 
2019 

 2015/850 

RS 25/19 Høring - endring i valgforskriften om 
valgdistrikter ved stortingsvalg - korrigert 
høringsnotat- frist: 14.01.20 

 2015/177 

PS 68/19 Orienteringssak fra kommunedirektøren   
PS 69/19 Orienteringssak fra ordføreren   
PS 70/19 Orienteringssak fra ungdomsrådet   
PS 71/19 Notat - Befolknings- og næringsutvikling Kåfjord 

kommune 2019 
 2015/136 

PS 72/19 Orientering om kommunal planstrategi  2019/411 
PS 73/19 Søknad om fritak fra politiske verv fra dagens 

dato og foreløpig til 29.februar 2020 
 2019/291 

PS 74/19 Endring på styrer/ansvarlig på Coop Marked 
Djupvik 

 2015/111 

PS 75/19 Søknad om endring på salgsbevilling - 
stedfortreder 

 2015/111 

PS 76/19 Søknad om endring på salgsbevilling - 
stedfortreder 

 2015/111 

PS 77/19 Kontrollutvalgssak 21/19 - Evaluering av 
"innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms" - Rapport 

 2015/20 

PS 78/19 Tilstandsrapport grunnskole 2018-19  2015/664 
PS 79/19 Ny modell for sommersesongen i Nord-Troms 

museum 
 2015/512 

PS 80/19 Utvidelse av brannsamarbeidet i Nord Troms - 
samarbeidsavtale 

 2015/1436 

PS 81/19 Interkommunalt samarbeid om barnevern mellom 
Kåfjord kommune og Nordreisa kommune 

 2017/179 

PS 82/19 Adressenavn og skrivemåte- Endelig behandling  2015/680 



PS 83/19 Forslag til ny ordning for kulturmidler i Kåfjord 
kommune 

 2019/151 

PS 84/19 Avtale om ny kaiplass og kompensasjon for den 
gamle for Manndalen sjøbuer AS . 

 2015/358 

PS 85/19 Forslag til lokalisering av dagsturhytte i Kåfjord 
kommune: Et samarbeidsprosjekt med NTFR 

 2015/263 

PS 86/19 Interkommunalt arkiv - endring av selskapsavtale  2015/1047 
PS 87/19 Godkjenning av møteplan 2019  2015/1636 
PS 88/19 Kontrollutvalgssak 22/2019 - Rapport 

Avfallsservice AS - oppfølging til ordfører 
 2015/20 

 
Møtet startet kl.11.00. 
Opprop. 
Godkjenning av saksliste og innkalling. 
Nils O. Larsen AP: Var veldig mange saker, og mange sider, er det mulig å begrense antall 
sider, evt. ordne sakslista annerledes? 
Protokollunderskrivere: Stian Pedersen AP og Liv Solvang Frp – enstemmig valgt. 
Festivalsjef Sandra West fra Riddu Riddu orienterer om deres arbeid. 
KomRev Nord ved Truls Siri orienterer om PS 77/19 og 88/19. 
 
Svein O. Leiros søkte om permisjon fra kl.14.00- søknad innvilget. 
Even Steinlien søkte om permisjon fra kl.15.00- søknad innvilget. 
Hans Øyvind Jenssen søkte om permisjon fra kl.16.00. – søknad innvilget. 
 
Møtet ble hevet kl.17.45. 
 
  



RS 20/19 Melding om vedtak fra regionrådet  vedr budsjett 2020 

RS 21/19 Protokoll fra konstituerende møte regionrådet 5.11.19 

RS 22/19 Særutskrift - Forslag til reglement for Kommunalt råd for eldre 
2019-2023 

RS 23/19 Til kommunestyrerepresentanter - Tjenester til våre eldre og 
pleietrengende 

RS 24/19 Behandling av styresak 133-2019 - 27. NOV 2019 

RS 25/19 Høring - endring i valgforskriften om valgdistrikter ved 
stortingsvalg - korrigert høringsnotat- frist: 14.01.20 

  



PS 68/19 Orienteringssak fra kommunedirektøren 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 03.12.2019  

Behandling: 
Kommunedirektør Einar Pedersen orienterte om følgende saker: 

 Formannskapets budsjettvedtak legges til offentlig ettersyn. 
 Saksbehandlingsreglement. 
 Oppfølging av politiske vedtak fra 01.01.2020 – Compilo Bridge tas i bruk. 

 
Svein O. Leiros SP: Ønsker et system som fungerer i forhold til sakspapirer. 
Status på helsesenteret, evt. utleie? Mulig å seksjonere bygget? 
Helsetun og teknisk utstyr på møterom, må få dette på plass. 
Ikke mulig å slå av lys på møterom/kontorer. 
Varaordfører Britt Pedersen: Status på veilys?  
Arthur Kjelstrup-Olsen AP: Bolig til studenter og legevikarer? 
 
Kommunedirektør Einar Pedersen svarte: 

 Helsesenter og evt. bruk videre. 
 Helsetun, skal ordnes i forhold til teknisk utstyr. 
 Pr. i dag har kommunen tilgang til flere ledige leiligheter. 
 Veilys skal bli oppdatert via hjemmesiden fortløpende. 

 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 

PS 69/19 Orienteringssak fra ordføreren 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 03.12.2019  

Behandling: 
Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad: 

 Nord-Troms Studie Senter, gledelig at det ordnet seg med finansiering. 
 Tvangsevakuering i Manndalen, minnesmerke? 
 Bispevisitas i Kåfjord. 
 KS-konferanse. 
 Barnas kommunestyre – mange saker, bl.a. om mobbeplan, basseng, fritidstilbud, 

sammenslåing av klasser. Kr.10.000,- til hver skole. 
 Budsjett – til offentlig ettersyn. 
 Tornedalsrådet. 
 Bokbuss og finansiering. 
 Hurtigladder EL-bil Helsetun. 
 Visit Lyngenfjord, det skal velges ny styreleder. 
 Kraftskatteutvalget – forslag til 19/12. 
 Administrasjonsutvalget – UO-prosess. 



Svein O. Leiros SP: Veldig bra at NTSS er sikret. 
Even Steinlien SP: Veinavn, og må få rettet opp Kjerringdalsveien, som også skal ha samisk 
navn. 
 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 

PS 70/19 Orienteringssak fra ungdomsrådet 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 03.12.2019  

Behandling: 
Oliver Løvli, leder i ungdomsrådet, orienterte om at rusforebyggende midler skal behandles i 
ungdomsrådet, eller ikke noe å orientere om. 
Varaordfører Britt Pedersen: Er det mange som har søkt om rusforebyggende midler? 
Oliver Løvli: Det er 7 søkere. 
 
Votering: 
Tatt til orientering. 
 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 

PS 71/19 Notat - Befolknings- og næringsutvikling Kåfjord kommune 2019 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 03.12.2019  

Behandling: 
Næringssjef Jens Kristian Nilsen redegjorde og presenterte saken. 
Svein O. Leiros SP: Godt jobbet til Jens Kristian Nilsen og administrasjonen. 
Kom med følgende forslag fra opposisjonspartiene SP, Krf, Frp og MDG: 
Kåfjord Kommune setter ned et utvalg der det skal jobbes med næringsutvikling i kommunen. 
Næringssjefen i sammen med Ordfører for i oppgave å jobbe fram en politisksak der mandat og 
retningslinjer for utvalget kommer. Saksframlegget legges fram til næringsstyret for politisk 
behandling. 
Asgeir F. Langberg H: kom med følgende forslag fra AP/H: 
Kommunestyret tar rapporten, og de utfordringene som påpekes i denne, til etterretning, og 
følger opp i arbeidet med planstrategien for de neste 4 årene og OU-arbeidet som starter opp i 
2020.  
Einar Eriksen Krf: Fornøyd med rapporten som er lagt frem. 
 



Oliver Løvli fratrådte kl.13.53. 
 
Asgeir F. Langberg H: Foreslår AP/H sitt forslag som pkt.1. og SP/Krf/Frp/MDG som pkt.2. 
 
Votering: 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Svein O. Leiros fratrådte kl.14.00. 
 

Vedtak: 
1. Kommunestyret tar rapporten, og de utfordringene som påpekes i denne, til etterretning, 

og følger opp i arbeidet med planstrategien for de neste 4 årene og OU-arbeidet som 
starter opp i 2020.  

2. Kåfjord Kommune setter ned et utvalg der det skal jobbes med næringsutvikling i 
kommunen. Næringssjefen i sammen med Ordfører for i oppgave å jobbe fram en 
politisksak der mandat og retningslinjer for utvalget kommer. Saksframlegget legges 
fram til næringsstyret for politisk behandling. 

 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Notatet tas til orientering.  
 
 
 

PS 72/19 Orientering om kommunal planstrategi 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 03.12.2019  

Behandling: 
Kommuneplanlegger Bård Bendik Grøtta Fanghol redegjorde og presenterte planstrategien. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kommunestyret tar saken til orientering. 

 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Kommunestyret tar saken til orientering. 

 



PS 73/19 Søknad om fritak fra politiske verv fra dagens dato og foreløpig til 
29.februar 2020 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 03.12.2019  

Behandling: 
Even Steinlien fratrådte kl.15.00. 
 
Forslag fra kommunestyret: 
Bjørn-Even Salamonsen innvilges midlertidig fritak til 29.februar 2020, varamedlemmer rykker 
opp i perioden. 
 

Vedtak: 
Bjørn-Even Salamonsen innvilges midlertidig fritak til 29.februar 2020, varamedlemmer rykker 
opp i perioden. 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Legges fram uten innstilling. 
 
 
 

PS 74/19 Endring på styrer/ansvarlig på Coop Marked Djupvik 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 03.12.2019  

Behandling: 
Votering: 
UOOs innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Djupvik Nordmannvik S-lag ved Mari Anne Moe gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk 

under 4,76% i firmaets lokale.  
 
 
 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg- 13.11.2019  

Behandling: 
Administrasjonen orienterte om at politiet hadde ingen merknader. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak: 
1. Djupvik Nordmannvik S-lag ved Mari Anne Moe gis bevilling for salg av alkoholholdig 

drikk under 4,76% i firmaets lokale.  
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Djupvik Nordmannvik S-lag ved Mari Anne Moe gis bevilling for salg av alkoholholdig 

drikk under 4,76% i firmaets lokale.  
 

PS 75/19 Søknad om endring på salgsbevilling - stedfortreder 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 03.12.2019  

Behandling: 
Votering: 
UOOs innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Det godkjennes at Coop Prix Birtavarre endrer på stedfortreder fra Per Åsen til Siri 

Solbakken, dette gjelder fra dagens dato. 
Bevilling gis for tidsrommet fram til 30.06.2020. 

 
 
 
 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg- 13.11.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Det godkjennes at Coop Prix Birtavarre endrer på stedfortreder fra Per Åsen til Siri 

Solbakken, dette gjelder fra dagens dato. 
Bevilling gis for tidsrommet fram til 30.06.2020. 

 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Det godkjennes at Coop Prix Birtavarre endrer på stedfortreder fra Per Åsen til Siri 

Solbakken, dette gjelder fra dagens dato. 
Bevilling gis for tidsrommet fram til 30.06.2020. 

 
 



PS 76/19 Søknad om endring på salgsbevilling - stedfortreder 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 03.12.2019  

Behandling: 
Administrasjon orienterte om endring på stedfortreder. 
 
Votering: 
UOOs innstilling med ny stedfortreder ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Det godkjennes at Coop S-Marked Olderdalen endrer på stedfortreder fra Kinga Mátyás-

Peti til Elin Lindvall, det forutsettes at kunnskapsprøve alkohol for salgsbevilling bestås. 
Bevilling gis for tidsrommet fra det bestås fram til 30.06.2020. 

 
 
 
 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg- 13.11.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Det godkjennes at Coop S-Marked Olderdalen endrer på stedfortreder fra Kinga Mátyás-

Peti til Oddveig M. Eriksen, det forutsettes at kunnskapsprøve alkohol for salgsbevilling 
bestås. 
Bevilling gis for tidsrommet fra det bestås fram til 30.06.2020. 

 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Det godkjennes at Coop S-Marked Olderdalen endrer på stedfortreder fra Kinga Mátyás-

Peti til Oddveig M. Eriksen, det forutsettes at kunnskapsprøve alkohol for salgsbevilling 
bestås. 
Bevilling gis for tidsrommet fra det bestås fram til 30.06.2020. 

 
 

PS 77/19 Kontrollutvalgssak 21/19 - Evaluering av "innkjøpssamarbeidet i 
Nord-Troms" - Rapport 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 03.12.2019  

Behandling: 
Revisor Truls Siri fra KomRev Nord redegjorde for saken. 



Kommunedirektør Einar Pedersen takket for evaluering, kommunen må få innkjøpstjenesten og 
samarbeidet til å fungere igjen, slik det var tenkt. 
Innkjøpssjef Jonny Bless orienterte. 
 
Votering: 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kommunestyret viser oppsummeringer, konklusjoner og anbefalinger i 

forvaltningsrevisjonsrapporten «Evaluering av innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms». 
a. Kommunestyret slutter seg til revisors konklusjon i rapportens kap. 4 og 

tilrådning om at kommunen må treffe tiltak for å sikre at anskaffelser 
gjennomføres i tråd med regelverket om offentlige anskaffelser, herunder særlig 
at anskaffelsesprosesser dokumenteres i tråd med krav i regelverket, og at slik 
dokumentasjon oppbevares på en måte som gjør det mulig å belyse prosessene i 
ettertid. 

b. Kommunestyret viser revisors konklusjon i rapportens kapittel 5 og ber 
administrasjonssjefen følge opp revisjonens merknader og forslag til tiltak for å 
forbedre etterlevelsen av kommunens plikter etter samarbeidsavtalen. 

c. Kommunestyret ber rådmannen fremlegge en handlingsplan med forslag til tiltak 
for å styrke kommunens kompetanse og arbeid på området for offentlig 
anskaffelser. Kommunestyret ber rådmann gi arbeidet med forbedringer og tiltak 
høy prioritet. 

2. Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp anbefalingene i rapporten, og rapportere 
tilbake til kontrollutvalget om planlagte og gjennomførte tiltak som nevnt i pkt. 1 a- 1c 
innen 1.februar 2020. 

 
 
 
 
 
 

Kontrollutvalgets innstilling 
1. Kommunestyret viser oppsummeringer, konklusjoner og anbefalinger i 

forvaltningsrevisjonsrapporten «Evaluering av innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms». 
a. Kommunestyret slutter seg til revisors konklusjon i rapportens kap. 4 og 

tilrådning om at kommunen må treffe tiltak for å sikre at anskaffelser 
gjennomføres i tråd med regelverket om offentlige anskaffelser, herunder særlig 
at anskaffelsesprosesser dokumenteres i tråd med krav i regelverket, og at slik 
dokumentasjon oppbevares på en måte som gjør det mulig å belyse prosessene i 
ettertid. 

b. Kommunestyret viser revisors konklusjon i rapportens kapittel 5 og ber 
administrasjonssjefen følge opp revisjonens merknader og forslag til tiltak for å 
forbedre etterlevelsen av kommunens plikter etter samarbeidsavtalen. 

c. Kommunestyret ber rådmannen fremlegge en handlingsplan med forslag til tiltak 
for å styrke kommunens kompetanse og arbeid på området for offentlig 
anskaffelser. Kommunestyret ber rådmann gi arbeidet med forbedringer og tiltak 
høy prioritet. 



2. Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp anbefalingene i rapporten, og rapportere 
tilbake til kontrollutvalget om planlagte og gjennomførte tiltak som nevnt i pkt. 1 a- 1c 
innen 1.februar 2020. 

 
 
 

PS 78/19 Tilstandsrapport grunnskole 2018-19 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 03.12.2019  

Behandling: 
Varaordfører Britt Pedersen: ber om at kommunalsjef redegjør for skolene, spesielt 
spesialundervisning, også på privatskolen. 
Kommunalsjef Elisabeth Gulbrandsen redegjorde for rapporten. 
Det er lovkrav at det legges fram hvert år, og rapporten gjelder for skoleåret 2018/2019. 
Barnets stemme skal bli hørt. 
Skolene får støtte fra veilederkorpset. 
Guttene har lavere læringsmestring, enn jentene. 
Kommunen har mye spesialundervisning. 
Britt Pedersen, varaordfører: Viktig å styrke begynneropplæringen, og få ned 
spesialundervisning. 
 
Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad kom med følgende forslag: 

1. Tilstandsrapporten tas til etterretning og settes i sammenheng med arbeidet med skolenes 
utviklingsplaner. 

2. Skoleeier (kommunestyret) skal holdes jevnlig oppdatert av administrasjonen om 
tilstand/ståsted og tiltak som blir iverksatt. 

 
Votering: 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Tilstandsrapporten tas til etterretning og settes i sammenheng med arbeidet med skolenes 

utviklingsplaner. 
2. Skoleeier (kommunestyret) skal holdes jevnlig oppdatert av administrasjonen om 

tilstand/ståsted og tiltak som blir iverksatt. 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg- 24.10.2019  

Behandling: 

Tilstandsrapporten er lagt fram. 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak: 
Tilstandsrapporten tas til orientering og settes i sammenheng med arbeidet med skolenes 
utviklingsplaner. Det orienteres om skolens utviklingsplaner i neste utvalgsmøte som er 
21.11.19. I dette utvalgsmøtet deltar rektorer og veilederkorps. 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Tilstandsrapporten tas til orientering og settes i sammenheng med arbeidet med skolenes 
utviklingsplaner. Det orienteres om skolens utviklingsplaner i neste utvalgsmøte som er 
21.11.19. I dette utvalgsmøtet deltar rektorer og veilederkorps. 
 
 

PS 79/19 Ny modell for sommersesongen i Nord-Troms museum 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 03.12.2019  

Behandling: 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommune stiller seg positiv til skissert forslag 2 -med alle dets punkter - for 

fremtidig felles ordning for sommersesongen i Nord-Troms museum f.o.m. sommeren 
2020.  

2. Kåfjord kommune innvilger for sommersesongen 2020 kr 35 000,- til Nord-Troms 
museum. 

3. Beløpet indeks-justeres deretter årlig frem til annet vedtas. 
4. Tilskuddet dekkes over budsjett 14740.451.375- tilskudd Nord-Troms museum.  
5. Kåfjord kommune ønsker at modellen for sommersesongen innbakes i ny fellesavtale 

mellom eierkommunene og museet når denne skal revideres i 2021.  
6. Kåfjord kommune ser positivt på at museet har tatt initiativ for å komme frem til en 

felles løsning for alle eierkommunene. 

 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Kåfjord kommune stiller seg positiv til skissert forslag 2 -med alle dets punkter - for 

fremtidig felles ordning for sommersesongen i Nord-Troms museum f.o.m. sommeren 
2020.  



2. Kåfjord kommune innvilger for sommersesongen 2020 kr 35 000,- til Nord-Troms 
museum. 

3. Beløpet indeks-justeres deretter årlig frem til annet vedtas. 
4. Tilskuddet dekkes over budsjett 14740.451.375- tilskudd Nord-Troms museum.  
5. Kåfjord kommune ønsker at modellen for sommersesongen innbakes i ny fellesavtale 

mellom eierkommunene og museet når denne skal revideres i 2021.  
6. Kåfjord kommune ser positivt på at museet har tatt initiativ for å komme frem til en 

felles løsning for alle eierkommunene. 

 

PS 80/19 Utvidelse av brannsamarbeidet i Nord Troms - samarbeidsavtale 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 03.12.2019  

Behandling: 
Kommunedirektør Einar Pedersen orienterte om saken. 
Nils O. Larsen AP: Brannvern er under driftsutvalget, men utvalget har likevel ingen påvirkning 
i budsjettarbeidet. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 

Avtale om brannvernsamarbeidet i region nord mellom kommunene:  

Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Loppa.  
Godkjennes med virkning ifra 01.01.20.  

 
 

Rådmannens innstilling 

Avtale om brannvernsamarbeidet i region nord mellom kommunene:  

Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Loppa.  

Godkjennes med virkning ifra 01.01.20.  

 

PS 81/19 Interkommunalt samarbeid om barnevern mellom Kåfjord 
kommune og Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 03.12.2019  

Behandling: 
Kommunalsjef Elisabeth Gulbrandsen redegjorde for saken. 



Det var opprinnelig 5 Nord-Troms-kommuner som skulle være med, men kun Kåfjord og 
Nordreisa kommune vedtok Vertskommunesamarbeid. 
Varaordfører Britt Pedersen: Stiller flere spørsmål til det interkommunale samarbeidet. 
Nordreisa kommune har mange avvik over flere år, og stiller seg skeptisk til dette. Er disse 
avvikene lukket? 
 
Hans-Øyvind Jenssen fratrådte kl.16.00. 
 
Kommunedirektør Einar Pedersen: Vi har et velfungerende barneverntjeneste pr. i dag, men det 
har i perioder vært store problemer i Kåfjord også. 
Ved Vertskommunesamarbeid vil kommunen få mer forutsigbarhet i forhold til ressurser og 
arbeidet, det vil ikke være behov for settekommuner. 
Einar Eriksen Krf: Hva hvis barnevernstjenesten blir dårligere enn vi har i dag? 
Vi har en bra barneverntjeneste i dag. 
Kommunalsjef Elisabeth Gulbrandsen: Vanskelig å svare om tjenesten blir bedre.  
Det er blitt bedre i Nordreisa, spesielt på ledersiden. 
Akuttsamarbeidet er Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy med på. 
Arthur Kjelstrup-Olsen AP: Viktig med god kvalitet i tjenesten, og større fagsamarbeid for 
barnevernet. 
 
Kommunestyret kom med følgende forslag: 
Saken utsettes til kommunestyremøtet 19.12. 
Barnevernslederne i Nordreisa og Kåfjord innkalles for å belyse følgende punkt: 

 Avvik 
 Økonomi 
 Arbeidsmiljø 
 Oppfølging av «Plan for interkommunalt samarbeid i Nord-Troms» 

 
Votering: 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Saken utsettes til kommunestyremøtet 19.12. 
Barnevernslederne i Nordreisa og Kåfjord innkalles for å belyse følgende punkt: 

 Avvik 
 Økonomi 
 Arbeidsmiljø 
 Oppfølging av «Plan for interkommunalt samarbeid i Nord-Troms» 

 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Kåfjord kommune etablerer interkommunalt samarbeid om felles barneverntjeneste med 
Nordreisa kommune fra 1.1.2020. 
 
Anbefalingene i sluttrapport «Interkommunalt barnevernsamarbeid i Nord Troms» legges til 
grunn.  



Samarbeidet etableres som et administrativt vertskommunesamarbeid i medhold av (ny 
kommunelov) kommunelovens §20-2 administrativt vertskommunesamarbeid 
Kommunestyret godkjenner vedlagte samarbeidsavtale. 
Samarbeidet iverksettes fra og med 1. januar 2020.  
Samarbeidskommunene fordeler kostnadene i henhold til samarbeidsavtalens kap. 2.  
Kommunestyret ber rådmannen foreta videredelegering av sin myndighet til vertskommunen for 
de oppgaver som skal utføres og avgjørelser som skal treffes etter vertskommuneavtalen (jfr 
kommunelovens § 20-2) 
 

PS 82/19 Adressenavn og skrivemåte- Endelig behandling 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 03.12.2019  

Behandling: 
Einar Eriksen Krf: Skal være vei og ikke veg. 
Tania Lopez ble innvilget permisjon fra kl.17.19. og fratrådte møtet. 
Kjerringdalsveien, skal ha det samiske navnet også, ikke bare norsk navn. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Adressenavn, Kåfjord kommune  
1. av 5 Veiadressenavn endres som endelig tilrådning fra stedsnavntjenestene (Se 

vedlegg). 
 

2. av 5 Hvor det tidligere er vedtatt doble adressenavn, vil det navnet som er oppsatt først 
bli brukt inntil kartverket åpner databasene sine for doble adressenavn. 

 Nordnesveien/Nuorašbálggis  
 Skardalsveien/ Skárfváhbálggis  
 Perttukenttätie/ Pertengveien  
 Olderdalsveien/ Talosvankantie  
 Olmmáiváhbálggis/Manndalsveien  
 Langnesveien/Áibanášebálggis  
 Haltiantie/ Hálddibálggis  
 Trollvikveien/ Ruollaluohbálggis  
 Kirkeveien/ Girkobálggis  
 Spåkenesveien/ Spoahkannjárbálggis  
 Bakvannet/ Jávriduohki  
 Kåfjorddalsveien/ Gáivuonváhbálggis  

 
 

3. av 5 Garver Hansen veg utvides til å gå over Manndalselva og opp til skredvoll på 
gamle E6 
 

4. av 5 Samuelsbergveien utvides til å også dekke bebyggelsen på Yttergård, og videre 
til bom langs gamle E6- Yttergård. 
 

5. av 5 Nesseveien blir navn på parsell fra kryss- Kåfjorddalsveien- forbi kryss 
Einebakkvegen, og videre til veiens ende. 



 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 

Adressenavn, Kåfjord kommune  
1. av 5 Veiadressenavn endres som endelig tilrådning fra stedsnavntjenestene (Se 

vedlegg). 
 

2. av 5 Hvor det tidligere er vedtatt doble adressenavn, vil det navnet som er oppsatt først 
bli brukt inntil kartverket åpner databasene sine for doble adressenavn. 

 Nordnesveien/Nuorašbálggis  
 Skardalsveien/ Skárfváhbálggis  
 Perttukenttätie/ Pertengveien  
 Olderdalsveien/ Talosvankantie  
 Olmmáiváhbálggis/Manndalsvegen  
 Langnesveien/Áibanášebálggis  
 Haltiantie/ Hálddibálggis  
 Trollvikveien/ Ruollaluohbálggis  
 Kirkeveien/ Girkobálggis  
 Spåkenesveien/ Spoahkannjárbálggis  
 Bakvannet/ Jávriduohki  
 Kåfjorddalsveien/ Gáivuonváhbálggis  

 
 

3. av 5 Garver Hansen veg utvides til å gå over Manndalselva og opp til skredvoll på 
gamle E6 
 

4. av 5 Samuelsbergveien utvides til å også dekke bebyggelsen på Yttergård, og videre 
til bom langs gamle E6- Yttergård. 
 

5. av 5 Nesseveien blir navn på parsell fra kryss- Kåfjorddalsveien- forbi kryss 
Einebakkvegen, og videre til veiens ende. 

 
  
 
 
 
 
 

PS 83/19 Forslag til ny ordning for kulturmidler i Kåfjord kommune 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 03.12.2019  

Behandling: 
Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad orienterte om formannskapet sin økning på kulturmiddel, 
og kom med følgende forslag fra AP/H: 
Pkt. 3 og 4 slås sammen, pkt.5 blir pkt.4. 



Nytt pkt.3: Kåfjord kommune øker den totale kulturmiddelpotten jmf. Formannskapets 
budsjettvedtak. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med endringer, ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommune gjør søknadsordningen for kulturmidler digital, og reviderer 

ordningen for kulturmidler inkludert tilhørende veiledningsskjemaer i samsvar med 
fremstilt forslag*.  

2. Kåfjord kommune sender ut informasjonsskriv om endringen til lag og foreninger når 
endelig digital løsning er på plass.   

3. Kåfjord kommune øker den totale kulturmiddelpotten jmf. Formannskapets 
budsjettvedtak. 

4. Kåfjord kommune avsetter heretter kulturmidler på følgende 3 budsjettposter: 
14718.453.380- tilskudd til lag og foreninger, 14750.457.385- tilskudd til drift av 
samfunnshus og 14718.455.231- tilskudd til lag og foreninger, sistnevnte inkludert 
søkbar pott.  

 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Kåfjord kommune gjør søknadsordningen for kulturmidler digital, og reviderer 

ordningen for kulturmidler inkludert tilhørende veiledningsskjemaer i samsvar med 
fremstilt forslag*.  

2. Kåfjord kommune sender ut informasjonsskriv om endringen til lag og foreninger når 
endelig digital løsning er på plass.   

3. Kåfjord kommune prisindeks-justerer den totale kulturmiddel-potten til 2020-nivå. 
4. Kåfjord kommune prisindeks-justerer deretter kulturmidlene årlig.  
5. Kåfjord kommune avsetter heretter kulturmidler på følgende 3 budsjettposter: 

14718.453.380- tilskudd til lag og foreninger, 14750.457.385- tilskudd til drift av 
samfunnshus og 14718.455.231- tilskudd til lag og foreninger, sistnevnte inkludert 
søkbar pott.  

*Kriterier for tildeling endres ikke.  
 

PS 84/19 Avtale om ny kaiplass og kompensasjon for den gamle for 
Manndalen sjøbuer AS . 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 03.12.2019  

Behandling: 
Resultat av forhandlingen mellom Kåfjord kommune juni 2019 v/ordfører Svein Leiros og 
næringskonsulent Jens Kristian Nilsen og Manndalen Sjøbuer v/Henrik Solberg: 
 
Votering: 



Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Manndalen sjøbuer tildeles minimum 5 plasser til bruk i sin virksomhet i det nye 

kaianlegget for næringsvirksomhet på Løkvoll. Plassene belastes med depositum og 
årsavgift etter samme regulativ for øvrige virksomheter. 

2. Kåfjord kommune yter kr. 100.000,- i erstatning for den gamle flytebrygga til 
Manndalen Sjøbuer. Beløpet dekkes av ansvar 654 som tilføres midler fra 
formannskapets reserve. 

 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Resultat av forhandlingen mellom Kåfjord kommune juni 2019 v/ordfører Svein Leiros og 
næringskonsulent Jens Kristian Nilsen og Manndalen Sjøbuer v/Henrik Solberg: 
 

1. Manndalen sjøbuer tildeles minimum 5 plasser til bruk i sin virksomhet i det nye 
kaianlegget for næringsvirksomhet på Løkvoll. Plassene belastes med depositum og 
årsavgift etter samme regulativ for øvrige virksomheter. 

2. Kåfjord kommune yter kr. 100.000,- i erstatning for den gamle flytebrygga til 
Manndalen Sjøbuer. Beløpet dekkes av ansvar 654 som tilføres midler fra 
formannskapets reserve. 

 
 
 

PS 85/19 Forslag til lokalisering av dagsturhytte i Kåfjord kommune: Et 
samarbeidsprosjekt med NTFR 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 03.12.2019  

Behandling: 
Einar Eriksen Krf: Kom med følgende tilleggsforslag: 
Det utredes om mulighet for dagsturhytte på Ceallu i Manndalen. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med nytt pkt.9 ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommune stiller seg bak forslaget om Dalberget i Djupvik som valgt plassering 

for dagsturhytte i Kåfjord kommune. 
2. Kåfjord kommune sender ferdig signert samarbeidsavtale til NTFR og fortsetter arbeidet 

med å få på plass en dagsturhytte. 
3. Kåfjord kommune avsetter kr. 40 000,- til folkehelseprosjektet dagsturhytte.  
4. Kåfjord kommune innhenter skriftlig grunneiertillatelse fra begge grunneiere. 
5. Kåfjord kommune oppretter dialog med aktuelle organisasjoner, interessenter, lag og/ 

eller foreninger for avtale om drift av dagsturhytta. 



6. Kåfjord kommune gjennomfører nødvendig byggemelding- og søknad.  
7. Kåfjord kommune henter, i samarbeid med NTFR, inn tilbud fra lokale firmaer.  
8. Kåfjord kommune søker om spillemidler til prosjekt dagsturhytte. 
9. Det utredes om mulighet for dagsturhytte på Ceallu i Manndalen. 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Kåfjord kommune stiller seg bak forslaget om Dalberget i Djupvik som valgt plassering 

for dagsturhytte i Kåfjord kommune. 
2. Kåfjord kommune sender ferdig signert samarbeidsavtale til NTFR og fortsetter arbeidet 

med å få på plass en dagsturhytte. 
3. Kåfjord kommune avsetter kr. 40 000,- til folkehelseprosjektet dagsturhytte.  
4. Kåfjord kommune innhenter skriftlig grunneiertillatelse fra begge grunneiere. 
5. Kåfjord kommune oppretter dialog med aktuelle organisasjoner, interessenter, lag og/ 

eller foreninger for avtale om drift av dagsturhytta. 
6. Kåfjord kommune gjennomfører nødvendig byggemelding- og søknad.  
7. Kåfjord kommune henter, i samarbeid med NTFR, inn tilbud fra lokale firmaer.  
8. Kåfjord kommune søker om spillemidler til prosjekt dagsturhytte.  

 

PS 86/19 Interkommunalt arkiv - endring av selskapsavtale 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 03.12.2019  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommune godkjenner endringen i selskapsavtalen §§ 1 og 5 i Arkiv Troms. 

 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskap- 29.11.2019  

Behandling: 
 
 

Vedtak: 
 
 
 
 



 

Rådmannens innstilling 
1. Kåfjord kommune godkjenner endringen i selskapsavtalen §§ 1 og 5 i Arkiv Troms. 

  
 
 
 

PS 87/19 Godkjenning av møteplan 2019 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 03.12.2019  

Behandling: 
Saken utsettes til 19.12. Bes om at foreslåtte endringer innarbeides. 
 
Votering: 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
Saken utsettes til 19.12. Bes om at foreslåtte endringer innarbeides. 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Legges fram uten innstilling. 
 
 
 

PS 88/19 Kontrollutvalgssak 22/2019 - Rapport Avfallsservice AS - oppfølging 
til ordfører 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 03.12.2019  

Behandling: 
Revisor Truls Siri fra KomRev Nord redegjorde for saken. 
 
Votering: 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapporten om 

Avfallsservice AS, og tar rapporten til etterretning. 



2. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant i Avfallsservice AS påse at styret i 
selskapet følger opp revisjonens anbefaling om utarbeidelse av forkalkyler for selvkost 
på husholdningsrenovasjon og slamtømming som dekker de nærmeste årene. 

 
 
 

Kontrollutvalgets innstilling 
1. Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapporten om 

Avfallsservice AS, og tar rapporten til etterretning. 
2. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant i Avfallsservice AS påse at styret i 

selskapet følger opp revisjonens anbefaling om utarbeidelse av forkalkyler for selvkost 
på husholdningsrenovasjon og slamtømming som dekker de nærmeste årene. 

 
 


