
 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Møteprotokoll 
 
Utvalg: Kåfjord kommunestyre 
Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset 
Dato: 19.12.2019 
Tidspunkt: 11:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Bernt Eirik Isaksen Lyngstad Leder AP 
Britt Pedersen Nestleder AP 
Lisa Katrine Mo Medlem AP 
Marian Mathisen Myrseth Medlem AP 
Stian Pedersen Medlem AP 
Nils Olaf Larsen Medlem AP 
Arthur Kjelstrup-Olsen Medlem AP 
Svein Oddvar Leiros Medlem SP 
Even Steinlien Medlem SP 
Anja V. Sommerbakk Olsen Medlem SP 
Einar Eriksen Medlem KRF 
Jens A. Butter Simonsen Medlem H 
Liv Vigdis Solvang Medlem FRP 
Oliver Løvli Medlem UR 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Bjørn Inge Mo MEDL AP 
Tania Lopez MEDL MDG 
Bjørn-Even Salamonsen MEDL KRF 
Dag Runar Wollvik MEDL SPA 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Beate Berg Bjørn Inge Mo AP 
Torstein Jenssen Dag Runar Wollvik SP 
Hans Øyvind Jenssen Bjørn-Even Salamonsen KRF 
Linda Aarøen Lien Tania Lopez MDG 

 
Merknader 
Inghild Blomstereng tiltrådte møtet kl.16.03. Beate Berg ble innvilget permisjon.  

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Einar Pedersen Kommunedirektør 
Greta Larsen 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. 
 
 
 
_____________________     _____________________  
 
 
 
_____________________ 
 
  



 

       Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

RS 26/19 Tilbud om kurs for folkevalgte i 
kommuneøkonomi, kommunelov og planområdet 

 2015/1211 

RS 27/19 Melding om vedtak - felles kommunelege 
samfunnsmedisin 26.11.19 

 2015/850 

RS 28/19 Referatsak 18/19 i KOFU 18.11.19 til orientering  2015/1605 
RS 29/19 Protokoll RUST og Regionrådet 25.-26.11.2019  2015/850 
RS 30/19 Protokoll fra møte i regionrådet 25.-26.11.19  2015/850 
RS 31/19 Møteplan regionrådet 2020  2015/850 
RS 32/19 Oversendelse av protokoll, foredrag og program 

fra biskopens visitas i Kåfjord november 2019 
 2019/340 

RS 33/19 Tilbudsvurdering - Evaluering av samisk språk i 
Kåfjord 

 2019/290 

PS 89/19 NOU 2019: 16 - Skattelegging av vannkraftverk - 
LVKs høringsuttalelse 

 2015/367 

PS 90/19 Søknad om permisjon fra politiske verv  2019/291 
PS 91/19 OVERFØRING AV OMSORGSBOLIGENE TIL 

UNGBO - PRISFASTSETTING 
 2015/647 

PS 92/19 Rusforebyggende midler 2019  2019/412 
PS 93/19 Interkommunalt samarbeid om barnevern mellom 

Kåfjord kommune og Nordreisa kommune 
 2017/179 

PS 94/19 Godkjenning av møteplan 2019  2015/1636 
PS 95/19 Ufullstendig vedtak - Kstyre 7.12.2017 - 

Veiadressenavn på Kjerringdalsveien 
 2015/680 

PS 96/19 Handlingsprogram for idretts-, friluftslivs- og 
kultur-anleggsutbygging i Kåfjord kommune 
2020-2024 

 2018/465 

PS 97/19 Spillemidler 2020  2019/436 
PS 98/19 Regulering kapitalbudsjett 2019  2017/576 
PS 99/19 Budsjett 2020 - Økonomiplan 2021-2023  2019/383 
 
Møtet startet kl.11.00. 
Protokollunderskrivere: Even Steinlien SP og Jens A. Butter Simonsen – enstemmig valgt. 
Saksliste og innkalling ble enstemmig godkjent. 
Referatsak 33/19 behandles som politisk sak 100/19. 
Svein Leiros SP: stilte spørsmål om veinavn, som ble vedtatt i 2017, og hvorfor er ikke 
parallellnavn med, og når kan man forvente at parallellnavnene er klar? 
Kommunedirektør Einar Pedersen: svarte, lar seg ikke gjøre slik enda ifølge Kartverket. 
Sjekker, er ikke parallellnavn, bruker et navn. 



Svein O. Leiros SP: stilte spørsmål om hvorfor politisk sak 92/19 er med? 
Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad: Sak er med siden formannskapet ikke har møte før i 
2020, derfor behandler kommunestyret denne saken. 
Referatsaker: tatt til orientering. 
 
kl.13.30.: Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad deler ut kulturprisen for 2019:  
Sajane Karina Olsen tildeles Kåfjord kommunes kulturpris for 2019.  
Sajane tildeles kulturprisen på grunn av hennes prestasjoner som taekwondoutøver og fordi hun 
har vist et stort engasjement for samisk språk. Hun er et flott forbilde, spesielt for de yngre. 
Sajane er norgesmester i taekwondo for yngre junior. Hun er på juniorlandslaget og tok sølv i 
VM og bronse i EM i 2018. Hun har også fullført trenerkursutdanning. 
Sajane har fullført grunnskolen med samisk som førstespråk, og da den eneste som ikke har 
samisk som hjemmespråk. Sajane har også aktivt oppsøkt samiskspråklige miljø. Hun har i dag 
samisk 1 på videregående skole. Således er hun et eksempel på at det samiske språket kan 
tilegnes på nytt i Kåfjord, til igjen å bli et aktivt, levedyktig og synlig språk. 
Begrunnelse for tildelingen: Sine prestasjoner som Taek-won do-utøver i MUIL og som samisk 
språklig forbilde. 
Sajane Karina Olsen: Takker for nominasjonen og for tildeling av kulturprisen.  
Er stolt over å være fra Kåfjord. 
 
Interkommunal brannsjef Nils-Arnold Nilsen redegjorde for branntjenesten. 
Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad: Viktig å få brannvesenet på stell igjen. 
UMDU og administrasjonen følger opp branntjenesten. 
Svein O. Leiros kom med følgende forslag: 
Kåfjord kommunestyret ber administrasjonen og brannsjefen gå i dialog med lokalt brannkorps 
slik at vi fortsatt har tillit til Kåfjord brannvesen. Dette gjøres i tett dialog med politisk ledelse. 
UMDU får et spesielt ansvar å følge dette opp. 
Votering: 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Beate Berg ble innvilget permisjon fra kl.16.03. Inghild Blomstereng tiltrådte møtet. 
   
Møtet ble hevet kl.19.25. 

RS 26/19 Tilbud om kurs for folkevalgte i kommuneøkonomi, kommunelov 
og planområdet 

RS 27/19 Melding om vedtak - felles kommunelege samfunnsmedisin 26.11.19 

RS 28/19 Referatsak 18/19 i KOFU 18.11.19 til orientering 

RS 29/19 Protokoll RUST og Regionrådet 25.-26.11.2019 

RS 30/19 Protokoll fra møte i regionrådet 25.-26.11.19 

RS 31/19 Møteplan regionrådet 2020 

RS 32/19 Oversendelse av protokoll, foredrag og program fra biskopens 
visitas i Kåfjord november 2019 

  



PS 89/19 NOU 2019: 16 - Skattelegging av vannkraftverk - LVKs 
høringsuttalelse 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 19.12.2019  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kåfjord kommune slutter seg til LVKs høringsuttalelse om skattelegging av vannkraftverk. 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Kåfjord kommune slutter seg til LVKs høringsuttalelse om skattlegging av vannkraftverk. 
 
 
 

PS 90/19 Søknad om permisjon fra politiske verv 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 19.12.2019  

Behandling: 
Lisa K. Mo AP ba kommunestyre vurdere sin habilitet, og fratrådte behandlingen. 
Et enstemmig kommunestyre erklærte Lisa K. Mo inhabil etter Forvaltningsloven § 6. 
 
Jens A. Butter Simonsen kom med følgende forslag fra AP/H: 
Permisjon innvilges så lenge Bjørn Inge Mo fungerer som fylkesrådsleder. 
Dagfinn Lyngstad rykker opp fra 1.vara til fast medlem i kommunestyret, og som siste 
varamedlem til formannskap. 
Reidar Breivik rykker opp som siste varamedlem på AP sin liste til kommunestyret. 
 
Votering: 
Forslaget fra AP/H ble enstemmig vedtatt. 
 
Lisa K. Mo tiltrådte møtet. 

Vedtak: 
Permisjon innvilges så lenge Bjørn Inge Mo fungerer som fylkesrådsleder. 
Dagfinn Lyngstad rykker opp fra 1.vara til fast medlem i kommunestyret, og som siste 
varamedlem til formannskap. 
Reidar Breivik rykker opp som siste varamedlem på AP sin liste til kommunestyret. 
 
 
 
 



Rådmannens innstilling 
Legges fram uten innstilling. 
 
 
 

PS 91/19 OVERFØRING AV OMSORGSBOLIGENE TIL UNGBO - 
PRISFASTSETTING 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 19.12.2019  

Behandling: 
Einar Eriksen Krf ba kommunestyret vurdere hans habilitet, og fratrådte behandlingen. 
Et enstemmig kommunestyre erklærte Einar Eriksen inhabil etter Forvaltningsloven § 6. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Einar Eriksen tiltrådte møtet. 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommune overfører omsorgsboligene oppført i tilknytning til Kåfjord Helsetun 

til Ungbo til en pris av 13 mill. kroner. 
2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler i den forbindelse. 

 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Kåfjord kommune overfører omsorgsboligene oppført i tilknytning til Kåfjord Helsetun 

til Ungbo til av pris av 13 mill. kroner. 
2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler i den forbindelse. 

 

PS 92/19 Rusforebyggende midler 2019 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 19.12.2019  

Behandling: 
Stian Pedersen AP: Ungdomsrådet har gjort et bra og grundig arbeid med denne tildelingen. 
Svein O. Leiros SP: Skryt til ungdomsrådet, viktig og god jobb. 
 
Votering: 
Ungdomsrådets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak: 
1. Tildeling vedtas av kommunestyret i henhold til behandling i Kåfjord ungdomsråd den 

04.12.2019.  
2. Beløpene belastes budsjettpost 14738.455.231 – Tilskudd barne – og ungdomsarbeid  
3. Rapport og enkelt regnskap kreves, og sendes kommunen innen 3 måneder etter gjennomførelse.  
4. Ubenyttede midler, eller midler brukt til andre formål enn omsøkt, vil kunne kreves 

tilbakebetalt. Tilskuddene kan ikke benyttes til andre formål enn omsøkt.  
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Tildeling vedtas av kommunestyret i henhold til behandling i Kåfjord ungdomsråd den 

04.12.2019.   
2. Beløpene belastes budsjettpost 14738.455.231 – Tilskudd barne – og ungdomsarbeid  
3. Rapport og enkelt regnskap kreves, og sendes kommunen innen 3 måneder etter 

gjennomførelse.  
4. Ubenyttede midler, eller midler brukt til andre formål enn omsøkt, vil kunne kreves 

tilbakebetalt. Tilskuddene kan ikke benyttes til andre formål enn omsøkt.  
 

 
 
 
 

PS 93/19 Interkommunalt samarbeid om barnevern mellom Kåfjord 
kommune og Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 19.12.2019  

Behandling: 
Kommunedirektør Einar Pedersen redegjorde for sak. 
Kommunalsjef for oppvekst Elisabeth Gulbrandsen redegjorde for punktene fra Nordreisa 
kommune. 
Varaordfører Britt Pedersen: Beklagelig at ikke barnevernsleder i Nordreisa kommune er 
tilstede. Nordreisa kommune har store avvik i barnevernstjenesten. Ønsker svar på følgende 
spørsmål: 

1. Barvernsledere så ikke for seg sammenslåing, men samarbeid, hva tenker Kåfjord sin 
barnevernsleder om dette? 

2. Nordreisa kommune vil vurdere å bryte akuttberedskapssamarbeidet, hvis ikke Kåfjord 
kommune er med på Vetskommunesamarbeid, dette reagerer vi på. 

Svein O. Leiros SP: Er veldig for interkommunale samarbeid, men var opprinnelig Nord-Troms-
kommunene, betenkt med avvikene som Nordreisa kommunes barnevernstjeneste har.  
Kåfjord kommune bør være vertskommune, og ha barnevernsleder. 
Einar Eriksen Krf: Betenkelig at ikke barnevernsleder i Nordreisa kommune er tilstede. 
Kommunedirektør Einar Pedersen: Kunne vært vertskommune og hatt barnevernsleder, men 
ønsket ikke det. 
Arthur Kjelstrup-Olsen AP: Uhørt å avslutte akuttberedskap. Barnevernet får for lite 
kompetanse, i hvilken grad er det behov for å samarbeide med Nordreisa kommune? 
 



Barnevernsleder Sandra Holm svarte på spørsmålene: Barnevernsleder i Nordreisa kommune er 
på ferie. Er i utgangspunktet for et interkommunalt samarbeid, men er usikker på om det er rett 
tid og sted. 
Organisasjonsprosessen er ikke ferdig, organisasjonsmodell bør landes, og prosessplan er ikke 
klart. 
I akuttsamarbeidet er Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa kommune. 
 
Varaordfører Britt Pedersen: Flere ting i samarbeidet bør landes før vertskommunesamarbeidet 
starter. 
Einar Eriksen Krf: Veldig bra redegjørelse fra barnevernsleder Sandra Holm. Er imponert over 
arbeidet i barnevernet i Kåfjord. 
 
Varaordfører Britt Pedersen kom med følgende forslag fra AP/H: 

1. Kåfjord kommune stiller seg positiv til et interkommunalt barnevernssamarbeid med 
Nordreisa kommune. 

2. Før samarbeidet kan etableres må Nordreisa barnevern være kommet lengre i prosessen 
med lukking av avvik og prosessen i gjennomføringen. 

3. Vi utsetter samarbeidet fra 01.01.2020. Vi arbeider videre med prosessene med det 
interkommunale samarbeidet i 2020, med mål om å etablere et samarbeid i løpet av året. 

4. Vi forutsetter at akuttsamarbeidet videreføres. 
 
Svein O. Leiros SP kom med følgende forslag fra SP/Krf/MDG/Frp: 

1. Kåfjord Kommune etablerer interkommunalt samarbeid med felles 
barnevernstjeneste med Nordreisa Kommune fra 01.06.2020. Det utarbeides klare 
prosessplaner og organiseringsplan for samarbeidet.  

2. Det forutsettes at Kåfjord Kommune blir vertskommune for dette samarbeidet 
3. Kåfjord kommunestyre viser til brev/rapportering sendt fra Nordreisa kommune til 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark samt Kvænangen kommune. Kommunestyre 
stiller seg undrende til at adm. i Nordreisa kommune kommer med direkte trusler til 
Kåfjord kommune om å trekke seg fra alt samarbeid dersom Kåfjord ikke inngår 
Vertskommunesamarbeid.  

4. Det vurderes at det ansettes en egen prosjektleder/leder for dette sammenslåingen. 
 
Varaordfører Britt Pedersen kom med følgende forslag fra kommunestyret: 

1.  Kåfjord kommune stiller seg positiv til et interkommunalt barnevernssamarbeid med 
Nordreisa kommune. 

2. Før samarbeidet kan etableres må Nordreisa barnevern være kommet lengre i prosessen 
med lukking av avvik og prosessen i gjennomføringen. Utvikling av 
barnevernstjenestens organisasjonsstruktur må også være kommet lengre. 

3. Vi arbeider videre med prosessene med det interkommunale samarbeidet i 2020, med 
mål om å etablere et samarbeid innen 01.09.2020. 

4. Vi ber om at Kåfjord kommune blir vertskommune for det interkommunale 
barnevernssamarbeidet. 

 
Svein O. Leiros kom med følgende forslag om nytt pkt. 5 fra SP/Krf/MDG/Frp: 
Kåfjord kommunestyre viser til brev/rapportering sendt fra Nordreisa kommune til 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark, samt Kvænangen kommune. Kommunestyret stiller seg 
undrende til at adm. i Nordreisa kommune kommer med direkte trusler til Kåfjord kommune om 
å trekke seg fra alt samarbeid dersom Kåfjord ikke inngår samarbeid. 
 
Votering: 



Kommunestyrets forslag mot rådmannens innstilling, kommunestyrets forslag ble enstemmig 
vedtatt, rådmannens innstilling falt. 
Forslag fra SP/Krf/MDG/Frp om nytt pkt.5, forslaget falt da det fikk 8 stemmer, 9 stemmer imot 
forslaget. 
 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommune stiller seg positiv til et interkommunalt barnevernssamarbeid med 

Nordreisa kommune. 
2. Før samarbeidet kan etableres må Nordreisa barnevern være kommet lengre i prosessen 

med lukking av avvik og prosessen i gjennomføringen. Utvikling av 
barnevernstjenestens organisasjonsstruktur må også være kommet lengre. 

3. Vi arbeider videre med prosessene med det interkommunale samarbeidet i 2020, med 
mål om å etablere et samarbeid innen 01.09.2020. 

4. Vi ber om at Kåfjord kommune blir vertskommune for det interkommunale 
barnevernssamarbeidet. 

 
 
 
 
 

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 94/19 Godkjenning av møteplan 2019 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 19.12.2019  

Behandling: 
Nils O. Larsen AP kom med følgende endringer: 
Kommunestyret: endres fra 20. til 27.februar, 22. til 18 juni, 2. til 9.november og 3. til 
7.desember. 
Kommunedirektør Einar Pedersen: Ønsker eget administrasjonsutvalg 31.januar for arbeid med 
OU med KS-Konsulent. 
Svein O. Leiros: bør kanskje flytte kommunestyret 2.april? 
Nils O. Larsen AP: Kommunestyret 2. til 17.april. 
 
Votering: 
Møteplan med foreslåtte endringer ble enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak: 
Møteplan for 2020 vedtatt. 
 
 
 
 

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 95/19 Ufullstendig vedtak - Kstyre 7.12.2017 - Veiadressenavn på 
Kjerringdalsveien 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 19.12.2019  

Behandling: 
Even Steinlien SP stilte følgende spørsmål: 
Hvorfor heter det áhkávahbálggis og ikke áhkávahkibálggis? 
Nils O. Larsen AP: Tror det er med bøying i samisk. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
For veiparsell 1107-1109: Kryss E6 (gamle) ved Samuelsberg til Váddja bro vedtas følgende 
navn: Kjerringsdalsveien/Áhkáváhbálggis. 
 
 
 



 

Rådmannens innstilling 
For veiparsell 1107-1109: Kryss E6 (gamle) ved Samuelsberg til Váddja bro vedtas følgende 
navn: Kjerringdalsveien/ Áhkáváhbálggis. 
 
 
 

PS 96/19 Handlingsprogram for idretts-, friluftslivs- og kultur-
anleggsutbygging i Kåfjord kommune 2020-2024 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 19.12.2019  

Behandling: 
Einar Eriksen Krf: Hvor mange basseng skal vi ha i kommunen? 
Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad: Er i dialog i forhold til Manndalen basseng, skal ha en 
ordentlig sak på dette. 
 
Varaordfører Britt Pedersen kom med følgende endringsforslag fra AP/H: 
Tabell 7.3. 

 Basseng Olderdalen – Tenkt år ferdigstillelse: 2020 
Kommunale midler: 2 million. 
Status: Vedtatt. Ønsker å søke spillemidler i 2020. 

 Basseng Manndalen – Tenkt år for ferdigstillelse: 2022 
Kommunale midler: Pr. nå ingen kommunale midler. 
Status: Søker om spillemidler for 2021. 

 
Svein O. Leiros SP: Skal søkes spillemidler kontinuerlig for basseng i Olderdalen. Hva er status 
på ferdigstilling av Olderdalen basseng? 
Kommunalsjef for drift og utvikling Gunn Andersen: Totalentreprise er ute, det jobbes med 
saken. 
 
Votering: 
Pkt. 1: Rådmannens innstilling med endringsforslag: med følgende endring, ble enstemmig 
vedtatt. 
Pkt.2: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Handlingsprogrammet (kortsiktig) for idretts-, friluftslivs- og kultur-anleggsutbygging for 

2020-2024 vedtatt med følgende endringer: Tabell 7.3. 
 Basseng Olderdalen – Tenkt år ferdigstillelse: 2020 

Kommunale midler: 2 million. 
Status: Vedtatt. Ønsker å søke spillemidler i 2020. 

 Basseng Manndalen – Tenkt år for ferdigstillelse: 2022 
Kommunale midler: Pr. nå ingen kommunale midler. 
Status: Søker om spillemidler for 2021. 

2. Handlingsprogrammet (langsiktig) for idretts-, friluftslivs- og kultur-anleggsutbygging for 
2020-2032 foreslås vedtatt som det foreligger. 

 
 



 
 

Rådmannens innstilling 
1. Handlingsprogrammet (kortsiktig) for idretts-, friluftslivs- og kultur-anleggsutbygging 

for 2020-2024 foreslås vedtatt slik det foreligger.  
2. Handlingsprogrammet (langsiktig) for idretts-, friluftslivs- og kultur-anleggsutbygging 

for 2020-2032 foreslås vedtatt slik det foreligger 
 

 
 

PS 97/19 Spillemidler 2020 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 19.12.2019  

Behandling: 
Einar Eriksen Krf: Manndalen basseng tas ut av prioritering jf. Kommunestyre sak 96/19. 
 
Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad kom med følgende endringsforslag: 
Pkt.1: Jamfør endring i kommunestyre sak 96/19. 
Nytt pkt.4: Kåfjord kommunes prosjekt basseng Olderdalen opprettholder spillemiddelsøknad 
(med kr.1 million) som tidligere er vedtatt forskuttert av kommunestyret. 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommunestyre vedtar å støtte Idrettsrådets behandling av spillemiddelsøknader på 

ordinære anlegg for 2020, jamfør endring i kommunestyre sak 96/19. 
2. Kåfjord kommunestyre vedtar å gjøre følgende prioritering for spillemiddelsøknader på 

nærmiljøanlegg: Dagsturhytte i Djupvik, Kåfjord: prioritet nummer 1, informasjonsskilter i 
Olderdalen, Birtavarre og Manndalen: prioritet nummer 2.  

3. Endringen i prioriteringen av spillemiddelsøknader på nærmiljøanlegg skyldes at Idrettsrådet 
ikke fikk vurdert og prioritert spillemiddelsøknaden for dagsturhytta i sitt styremøte.  

4. Kåfjord kommunes prosjekt basseng Olderdalen opprettholder spillemiddelsøknad (med kr.1 
million) som tidligere er vedtatt forskuttert av kommunestyret. 

 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Kåfjord kommunestyre vedtar å støtte Idrettsrådets behandling av spillemiddelsøknader 

på ordinære anlegg for 2020. 
2. Kåfjord kommunestyre vedtar å gjøre følgende prioritering for spillemiddelsøknader på 

nærmiljøanlegg: Dagsturhytte i Djupvik, Kåfjord: prioritet nummer 1, 
informasjonsskilter i Olderdalen, Birtavarre og Manndalen: prioritet nummer 2.  

3. Endringen i prioriteringen av spillemiddelsøknader på nærmiljøanlegg skyldes at 
Idrettsrådet ikke fikk vurdert og prioritert spillemiddelsøknaden for dagsturhytta i sitt 
styremøte.  
 

 



 
 

PS 98/19 Regulering kapitalbudsjett 2019 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 19.12.2019  

Behandling: 
Beate Berg fratrådte møtet kl.16.03. Inghild Blomstereng tiltrådte møtet. 
 
Kommunedirektøren fremmet et forslag om et nytt punkt 2 om at underskudd i 
investeringsregnskapet i 2016 på kr. 2 394 011,16, samt underskudd i investeringsregnskapet i 
2017 på kr. 253 198,79, innarbeides i reguleringen og dekkes ved bruk av ubrukte lånemidler. 
 
Tidligere punkt 2 blir da punkt 3 
 
Votering: 
Pkt.1: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Pkt.2: Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Pkt.3: Tidligere pkt.2. ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommunestyre vedtar regulering av kapitalbudsjett 2019 slik det fremgår av vedlegg. 
2. Underskudd i investeringsregnskapet i 2016 på kr. 2 394 011,16, samt underskudd i 

investeringsregnskapet i 2017 på kr. 253 198,79, innarbeides i reguleringen og dekkes ved 
bruk av ubrukte lånemidler. 

3. Kommunedirektøren foretar budsjettregulering.  
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 

1. Kåfjord kommunestyre vedtar regulering av kapitalbudsjett 2019 slik det fremgår av 
vedlegg. 

 
2. Kommunedirektøren foretar budsjettregulering. 

 
 
 
 

PS 99/19 Budsjett 2020 - Økonomiplan 2021-2023 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 19.12.2019  

Behandling: 
Lisa K. Mo AP kom med følgende forslag på endringer: 
Nytt pkt.28: Personer på VTAO-ordning i Kåfjord kommune gis 50,- kr i bonuslønn pr. 
arbeidsdag. 



Budsjettreguleres i løpet av året. 
Nytt pkt.29: Det settes av kr. 200.000,- til tilrettelegging for eget rom på Manndalen skole for 
helsesøster, ungdomskontakt, barnevern, PPT, psykolog, BUP. 
Nytt pkt.30: Det bes om en helhetlig vurdering av bolig og næringsarealer på Løkvoll, hvor man 
også ser på de tidligere avtaler som er gjort. Det fremmes sak til kommunestyret. I følge 
formannskapets vedtak er det satt av kr. 1.000.000,- til formålet. 
Nytt pkt.31: 800.000,- kr til ombygging og evt. parkeringsplass ved Riebangárdi. 
Nytt pkt.32: Investering brannvernutstyr kr. 250.000,- 
Nytt pkt. 33: Opplæring brannvern styrkes med kr. 100.000,- tas fra disponibel konto omsorg 
(200.000,- kr). 
Endring pkt.13: veilys tennes 15.august og slukkes 15.april, tas fra disponibel konto omsorg. 
Endring pkt.27: Økes til kr. 870.000,-  
Endring pkt.22: Ansvar oppvekstadministrasjonen reduseres med kr. 250.000,-  
 
Svein O. Leiros SP: Ønsker at protokolltilførsel fra SP og KRF til formannskap protokolleres: 
Forslaget om økning av budsjettet til Fossen barnehage i Manndalen med kr. 
300.000,- fra AP og H. Forslaget innebærer styrking av kun en barnehage i kommunen, noe Krf 
og SP er uenig i Vi ønsker at alle barnehager får styrket sine budsjett med samme sum. 
 
Linda A. Lien MDG: Hvordan skal man sikre ønsket og bærekraftig samfunnsutvikling, i 
forhold til forvaltning av samisk språk og kultur, når dette ikke synliggjøres i økonomiplanen, 
og når overskytende midler fra statlige tilskudd på over 8 mill. kr. søkes overført til fond? 
Økonomisjef Håkon Jørgensen svarte og viste til regnskap i forhold til samiske midler, og noe er 
søkt overført på grunn av prosjektet evaluering av samisk språk. 
Einar Eriksen Krf: PU-tjenesten har hatt en radikal endring, det gis en dårligere tjeneste, spesielt 
med tanke på ledelsesstruktur. Ønsker å få tatt inn i investeringsbudsjett, Røde Kors bassenget, 
og oppkjøp av dette. 
 
Svein O. Leiros kom med følgende forslag fra SP/Krf/MDG/Frp: 
Pkt 30 fra AP/H – endres til Kåfjord, ikke bare Løkvoll. 
Nytt pkt.35: Det registreres at PU-tjenesten har utfordringer i forhold til tjenesten, og det bes om 
en politisk sak så snart som mulig der fokuset skal være på organisering, tjenestetilbud og 
ledelse. 
Nytt pkt.36: Kåfjord kommune setter av 2,5 millioner på investeringsbudsjettet for oppkjøp av 
Røde Kors bassenget. 
Einar Eriksen Krf kom med følgende forslag fra SP/Krf/MDG/Frp: 
Nytt pkt.34: Kommunale gebyr og egenbetaling (vann og avløp) 
Kommunale avgifter (vann og avløp) vedtas som framlagt på møtet 19.12.19. Administrasjonen 
får i oppdrag å gå igjennom kommunale avgifter (vann og avløp) i løpet av januar 2020 og legge 
fram resultatene av gjennomgangen i første kommunestyre i 2020. 
Framlagt endring på engangsgebyr tilknytning holdes på samme nivå som 2019 og evt. økning 
tas i første kommunestyremøte i 2020. 
Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad: Pkt. 30 kan endres til I Kåfjord, og ikke på Løkvoll. 
I forhold til lånegjeld og dette budsjettet, kan ikke Røde Kors bassenget tas med for 2020.  
 
Lisa K. Mo AP: Det er samme voksentettheten i Fossen barnehage som i Birtavarre barnehage, 
mens Olderdalen har lavere voksentetthet. Fossen barnehage har hatt utfordringer i lengre tid. 
Einar Eriksen Krf: Stiller spørsmål ved at man ikke forventer innsparing ved at gamle 
barnehagen legges ned, og barnehagene samlokaliseres?  
Svein O. Leiros SP: Er sterkt bekymret over vann og avløp, og med PU-tjenesten. De sliter med 
bemanning i Olderdalen barnehage også, ikke bare i Fossen barnehage. Det må være likhet i 
kommunen for barnehagene. 



Må se på PU-tjenesten, og oppvekstkontor i OU-prosessen, og ikke skjære ned allerede nå på 
oppvekstkontoret, dette bør utsettes. 
Liv Solvang Frp: Bør ikke øke egenbetalingen for eldre og uføre, det blir mye spesielt for 
minstepensjonister. 
Kommunalsjef helse Trond Skotvold: Det er kun økt med prisindeks. 
Svein O. Leiros SP: bør få en sak til formannskapet, og se på egenbetaling for brukere, 
utkjøring, dagsenter osv. 
 
Votering: 
Pkt. 1-12: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Pkt.13: Formannskapets innstilling med AP/H sin endring ble enstemmig vedtatt. 
Pkt.14: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Pkt.15-17: Administrasjonen gis fullmakt å justere tall. Formannskapets innstilling ble 
enstemmig vedtatt. 
Pkt.18: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Pkt.19-20: Administrasjonen gis fullmakt å justere tall. Formannskapets innstilling ble 
enstemmig vedtatt. 
Pkt.21: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Pkt.22: Formannskapets innstilling med endring i ansvar 203, ble vedtatt med 9 stemmer, 8 
stemte imot. 
Pkt.23: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Pkt.24: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Pkt.25: Formannskapets innstilling, ble vedtatt med 9 stemmer, 8 stemte imot. 
Pkt.26: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Pkt.27: Formannskapets innstilling med endring fra 810.000 til 870.000 ble enstemmig vedtatt. 
Pkt. 28: Forslag fra AP/H ble enstemmig vedtatt. 
Pkt. 29: Forslag fra AP/H ble enstemmig vedtatt. 
Pkt. 30: Forslag fra AP/H med endring fra SP/Krf/MDG/Frp ble enstemmig vedtatt. 
Pkt. 31: Forslag fra AP/H ble enstemmig vedtatt. 
Pkt. 32: Forslag fra AP/H ble enstemmig vedtatt. 
Pkt. 33: Forslag fra AP/H ble enstemmig vedtatt. 
Pkt. 34: Forslag fra SP/Krf ble enstemmig vedtatt. 
Pkt. 35: Forslag fra SP/Krf/MDG/Frp fikk 8 stemmer, 9 stemte imot, forslaget falt. 
Pkt. 35: Forslag fra SP/Krf/MDG/Frp fikk 8 stemmer, 9 stemte imot, forslaget falt. 
Pkt. 35: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Protokolltilførsel fra SP/Krf: 
Forslaget om økning av budsjettet til Fossen barnehage i Manndalen med kr. 
300.000,- fra AP og H. Forslaget innebærer styrking av kun en barnehage i kommunen, noe Krf 
og SP er uenig i. Vi ønsker at alle barnehager får styrket sine budsjett med samme sum. 

Vedtak: 

1.   Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige som skal betale forskudd på skatt 
regnes for inntektsåret 2020 med høyeste lovlige sats på formue og høyeste lovlige sats 
av inntekt. 

 
2. For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, 

kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. 
Eigedomsskattelova §3 første ledd bokstav c. Utskrivingsalternativet omfatter også 
flytende oppdrettsanlegg i sjø, jf. esktl. § 4 tredje ledd.» 



Eiendomsskatten betales med 7 promille av eiendommens takstverdi. Skatten skal 
betales i 2 terminer med forfall henholdsvis 31. mars og 30. september 2020. 

 
3.   For eiendomsskatteåret 2020 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt 

fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 
første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2020 være lik 5/7 av differansen mellom 
eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2020 som er forårsaket av at produksjonsutstyr- og 
installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 
blir ansett som næringseiendom. 
Eiendomsskatten betales med 7 promille av eiendommens takstverdi. Skatten skal betales i 2 
terminer med forfall henholdsvis 31. mars og 30. september 2020. 

 
2. Ordførergodtgjørelsen følger fylkesordførerens og settes til 85 % av Fylkesordførerens 

godtgjørelse. 
 
3. Godtgjørelse til varaordfører settes til 10 % av ordførergodtgjørelsen. Godtgjørelsen 

dekker vanlige oppdrag som er knyttet til et slikt verv, inkludert kortere vikaroppdrag. I 
ordførers feriefravær (5 uker) utbetales full ordførergodtgjørelse til fungerende ordfører. 
For denne del av godtgjørelsen dekkes ikke tapt arbeidsfortjeneste. Ved 
permisjon/sykefravær utbetales full ordførergodtgjørelse til fungerende ordfører. I denne 
perioden utbetales ikke tapt arbeidsfortjeneste. 

 
4. Godtgjørelse til øvrige faste medlemmer av formannskapet fastsettes til 2 % av 

ordførergodtgjørelsen. Godtgjørelsen inkluderer også når formannskapet fungerer som 
næringsutvalg, administrasjonsutvalg, klagenemnd og valgstyre. I tillegg utbetales 
godtgjørelse pr. møte. 

 
5. Godtgjørelse til ledere av hovedutvalg og kontrollutvalg fastsettes til 2 % av 

ordførergodtgjørelsen.. I tillegg utbetales godtgjørelse pr. møte. 
 
6. Andre ledere/møteledere gis to ganger satsen for møtegodtgjørelse for hvert møte. 
 
7. Kommunen betaler møtegodtgjørelse etter eget reglement vedtatt av kommunestyret i 

sak 28/17. Godtgjørelse fastsettes til 1% av ordførergodtgjørelsen, p.t. kr. 627,25 pr. møte 
(uavhengig av møtets varighet og saksmengde) gjeldende fra 1. januar 2020. 

 
8. Kåfjord kommunes gebyrregulativ for 2020 vedtas i henhold til vedlegg. 
 
11. Kåfjord kommune benytter egne fondsmidler for å dekke likviditetsbehovet i år 2020. 
Ved lån av fondsmidlene skal renteberegning foretas ut fra gjeldende markedsrente. 

12. Kåfjord kommune opptar likviditetslån/kassakredittlån på inntil kr. 30.000.000,- fra og med 
1. januar 2020. 

13. Veilysene er tent i perioden 15. august til 15. april, tas fra disponibel konto omsorg. 

14. Kåfjord kommune opptar Startlån i husbanken med inntil kr. 10.000.000,- i 2020. 

15. Kåfjord kommune vedtar investeringsbudsjett slik: 

   2020 sum utgifter kr. 20 230 000,- 



   2021 sum utgifter kr. 17 148 000,- 
    2022 sum utgifter kr.   2 000 000,- 
 2023 sum utgifter kr.                  0,- 

 
16. Investeringene finansieres med lån slik: 

   2020 kr. 24 961 000,- 
   2021 kr. 13 461 000,- 
    2022 kr.   1 600 000,- 
 

17. Årlig avsetning til disposisjonsfond skal utgjøre 1/3 av netto salgsinntekter av 
konsesjonskraft. Totale avsetninger til dette fondet I planperioden fastsettes dette slik: 

    2020: kr. 2 000 000,- 
    2021 kr. 1 712 000,- 
    2022: kr. 1 623 000,- 
    2023: kr. 1 742 000,- 

18. Periodisert regnskap sammenholdt med periodisert budsjett fremlegges 
for kommunestyret pr. 30/4 og 31/8 

19. Kåfjord kommunes driftsbudsjett for 2020 vedtas med samlede driftsutgifter 
og driftsinntekter på kr. 252 076 000,- 

20. Netto driftsutgifter i kommunens budsjett 2020 og økonomiplan fremover fastsettes slik: 

   2020: kr. 169 416 000,- 
   2021: kr. 165 784 000,- 
   2022: kr. 163 813 000,- 
   2023: kr. 163 606 000,- 

21. Kommunen skal styre sin økonomi i planperioden med følgende mål: 
 

 Netto driftsresultat: minst 1,75 % 
 Disposisjonsfond: mellom 5 og 8 % av brutto driftsinntekter. 
 Netto lånegjeld: mindre enn 75 % av brutto driftsinntekter 

 
22. Oppvekstadministrasjonen ansvar 203 reduseres med kr. 250 000,-  
 
23. Sentraladministrasjonen reduseres med kr. 300 000,- 
 
24. Menighetsrådet gis en økning i budsjettrammen med kr. 80 000,- utover normal regulering. 
 
25. Fossen barnehage gis ei tilleggsbevilgning på kr. 300 000,-. 
 
26. Barnehagesatsene økes ikke. 
 
27. Formannskapets reserve fastsettes til kr. 870 000,-. 

 
28. Personer på VTAO-ordning i Kåfjord kommune gis kr. 50,- i bonuslønn pr. arbeidsdag. 

   Budsjettreguleres i løpet av året. 



 
29. Det settes av kr. 200.000,- til tilrettelegging for eget rom på Manndalen skole for 

helsesøster, ungdomskontakt, barnevern, PPT, psykolog, BUP. 
 

30. Det bes om en helhetlig vurdering av bolig og næringsarealer i Kåfjord, hvor man også ser 
på de tidligere avtaler som er gjort. Det fremmes sak til kommunestyret. I følge 
formannskapets vedtak er det satt av kr. 1.000.000,- til formålet. 
 

31. kr. 800.000,- til ombygging og evt. parkeringsplass ved Riebangardi. 
 

32. Investering brannvernutstyr kr. 250.000,-. 
 

33. Opplæring brannvern styrkes med kr. 100.000,-, tas fra disponibel konto omsorg 
(kr.200.000,- ). 

 
34. Kommunale gebyr og egenbetaling (vann og avløp) 

Kommunale avgifter (vann og avløp) vedtas som framlagt på møtet 19.12.19. 
Administrasjonen får i oppdrag å gå igjennom kommunale avgifter (vann og avløp) i løpet av 
januar 2020 og legge fram resultatene av gjennomgangen i første kommunestyre i 2020. 
Framlagt endring på engangsgebyr tilknytning holdes på samme nivå som 2019 og evt. økning 
tas i første kommunestyremøte i 2020. 
 

35. Det samlede budsjettet og økonomiplan med vedtatte endringer, vedtas som Kåfjord 
kommunes budsjett for 2020 - og økonomiplan 2021 – 2023 

 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskap- 29.11.2019  

Behandling: 
AP/H kom med følgende forslag: 

 Oppvekstadministrasjonen reduseres med kr. 250 000,- (ikke lønnsreduksjon) 
 Sentraladministrasjonen reduseres med kr. 300 000,- 
 Menighetsrådet gis en økning i budsjettrammen med kr. 80 000,- utover normal 

regulering. 
 Fossen barnehage gis ei tilleggsbevilgning på kr. 300 000,-. 
 Barnehagesatsene økes ikke. 
 Formannskapets reserve fastsettes til kr. 810 000,-. 

Votering: 
AP/H forslag om reduksjon i oppvekstadministrasjonen, ble vedtatt med 3 stemmer, 2 stemte 
imot. 
AP/H forslag om reduksjon i sentraladministrasjonen, ble enstemmig vedtatt. 
AP/H forslag om menighetsrådet, ble vedtatt med 3 stemmer, 2 stemte imot. 
AP/H forslag om tilleggsbevilgning i Fossen barnehage, ble vedtatt med 3 stemmer, 2 stemte 
imot. 
AP/H forslag om barnehagesatsene, ble enstemmig vedtatt. 
AP/H forslag om formannskapets reserve, ble enstemmig vedtatt. 



 
Einar Eriksen Krf kom med følgende protokolltilførsel fra SP/Krf: 
Forslaget om økning av budsjettet til Fossen barnehage i Manndalen med kr.300.000,- fra AP/H. 
Forslaget innebærer styrking av kun en barnehage i kommunen, noe Krf og SP er uenig i. Vi 
ønsker at alle barnehagene får styrket sine budsjett med samme sum. 
 
Britt Pedersen AP kom med følgende protokolltilførsel fra AP/H: 
Vi ønsker ikke å nedstyre Fossen barnehage med kr.600.000,- umiddelbart. Vi ønsker å nedstyre 
Fossen barnehage gradvis med kr.300.000,-.  
Årsak: Det har vært en del støy rundt Fossen barnehage i lange perioder. Av den grunn ble 
barnehagen styrket med personell en periode for å sikre forsvarlig drift av barnehagen. 
Situasjonen er på veg og rettes opp, og vi vet ikke konsekvensen av å fjerne hele summen på 
kr.600.000,- 
 

Vedtak: 

1. Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige som skal betale forskudd på skatt 
regnes for inntektsåret 2020 med høyeste lovlige sats på formue og høyeste lovlige sats av 
inntekt. 

 
2. For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, 

kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. Eigedomsskattelova 
§3 første ledd bokstav c. Utskrivingsalternativet omfatter også flytende oppdrettsanlegg i 
sjø,  jf.  esktl.  §  4 tredje  ledd.» 
Eiendomsskatten betales med 7 promille av eiendommens takstverdi. Skatten skal betales i 
2 terminer med forfall henholdsvis 31. mars og 30. september 2020. 

 
3. For eiendomsskatteåret 2020 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett 

grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det 
særskilte grunnlaget skal i 2020 være lik 5/7 av differansen mellom 
eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2020 som er forårsaket av at produksjonsutstyr- og 
installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir 
ansett som næringseiendom. 

 Eiendomsskatten betales med 7 promille av eiendommens takstverdi. Skatten skal       
betales i 2 terminer med forfall henholdsvis 31. mars og 30. september 2020. 

 
4. Ordførergodtgjørelsen følger fylkesordførerens og settes til 85 % av Fylkesordførerens 

godtgjørelse. 
 

5. Godtgjørelse til varaordfører settes til 10 % av ordførergodtgjørelsen. Godtgjørelsen dekker 
vanlige oppdrag som er knyttet til et slikt verv, inkludert kortere vikaroppdrag. I ordførers 
feriefravær (5 uker) utbetales full ordførergodtgjørelse til fungerende ordfører.  For denne 
del av godtgjørelsen dekkes ikke tapt arbeidsfortjeneste. Ved permisjon/sykefravær 
utbetales full ordførergodtgjørelse til fungerende ordfører. I denne perioden utbetales ikke 
tapt arbeidsfortjeneste. 

 
6. Godtgjørelse til øvrige faste medlemmer av formannskapet fastsettes til 2 % av 

ordførergodtgjørelsen. Godtgjørelsen inkluderer også når formannskapet fungerer som 
næringsutvalg, administrasjonsutvalg, klagenemnd og valgstyre. I tillegg utbetales 
godtgjørelse pr. møte. 



 
7. Godtgjørelse til ledere av hovedutvalg og kontrollutvalg fastsettes til 2 % av 

ordførergodtgjørelsen.. I tillegg utbetales godtgjørelse pr. møte.   
 

8. Andre ledere/møteledere gis to ganger satsen for møtegodtgjørelse for hvert møte.   
 

9. Kommunen betaler møtegodtgjørelse etter eget reglement vedtatt av kommunestyret i sak 
28/17. Godtgjørelse fastsettes til 1% av ordførergodtgjørelsen, p.t. kr. 627,25 pr. møte 
(uavhengig av møtets varighet og saksmengde) gjeldende fra 1. januar 2020.   

 
10. Kåfjord kommunes gebyrregulativ for 2020 vedtas i henhold til vedlegg. 
 
11. Kåfjord kommune benytter egne fondsmidler for å dekke likviditetsbehovet i år 2020. Ved  
lån av fondsmidlene skal renteberegning foretas ut fra gjeldende markedsrente. 

12. Kåfjord kommune opptar likviditetslån/kassakredittlån på inntil kr. 30.000.000,- fra og med 
1. januar 2020.    

13. Veilysene er tent i perioden 31. august til 1. april  

14. Kåfjord kommune opptar Startlån i husbanken med inntil kr. 10.000.000,- i 2020.  

15. Kåfjord kommune vedtar investeringsbudsjett slik:  

 2020 sum utgifter kr. 20 030 000,- 
 2021 sum utgifter kr. 17 148 000,- 
 2022 sum utgifter kr.    2 000 000,- 
 2023  sum utgifter kr.          0,- 

 
16. Investeringene finansieres med lån slik: 

 2020 kr. 14 711 000,- 
 2021 kr. 13 461 000,-  
 2022 kr.    1 600 000,- 

 
17. Årlig avsetning til disposisjonsfond skal utgjøre 1/3 av netto salgsinntekter av 
konsesjonskraft. Totale avsetninger til dette fondet I planperioden fastsettes dette slik:  

 2020: kr. 1 947 000,-  
 2021  kr. 1 659 000,- 
 2022: kr. 1 570 000,- 
 2023: kr. 1 689 000,- 

 

18. Periodisert regnskap sammenholdt med periodisert budsjett fremlegges for 
kommunestyret pr. 30/4 og 31/8  

19. Kåfjord kommunes driftsbudsjett for 2020 vedtas med samlede driftsutgifter og 
driftsinntekter på kr. 252 076 000,-  

20. Netto driftsutgifter i kommunens budsjett 2020 og økonomiplan fremover fastsettes slik: 



 2020: kr. 159 080 000,-  
 2021: kr. 157 219 000,- 
 2022: kr. 155 633 000,- 
 2023: kr. 155 546 000,- 

 
21. Kommunen skal styre sin økonomi i planperioden med følgende mål: 

 Netto driftsresultat: minst 1,75 % 
 Disposisjonsfond: mellom 5 og 8 % av brutto driftsinntekter. 
 Netto lånegjeld: mindre enn 75 % av brutto driftsinntekter 

22. Oppvekstadministrasjonen reduseres med kr. 250 000,- (ikke lønnsreduksjon) 
 
23. Sentraladministrasjonen reduseres med kr. 300 000,- 
 
24. Menighetsrådet gis en økning i budsjettrammen med kr. 80 000,- utover normal regulering. 
 
25. Fossen barnehage gis ei tilleggsbevilgning på kr. 300 000,-. 
 
26. Barnehagesatsene økes ikke. 
 
27. Formannskapets reserve fastsettes til kr. 810 000,-. 
 

28. Det samlede budsjettet og økonomiplan med vedtatte endringer, vedtas som Kåfjord 
kommunes budsjett for 2020 - og økonomiplan 2021 – 2023 

 
 
 
 
 

Formannskapets innstilling 

1. Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige som skal betale forskudd på skatt 
regnes for inntektsåret 2020 med høyeste lovlige sats på formue og høyeste lovlige 
sats av inntekt. 

 
2. For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, 

vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. 
Eigedomsskattelova §3 første ledd bokstav c. Utskrivingsalternativet omfatter også 
flytende  oppdrettsanlegg i sjø,  jf.  esktl.  §  4 tredje  ledd.» 
Eiendomsskatten betales med 7 promille av eiendommens takstverdi. Skatten skal 
betales i 2 terminer med forfall henholdsvis 31. mars og 30. september 2020. 

 
3. For eiendomsskatteåret 2020 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt 

fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 
første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2020 være lik 5/7 av differansen mellom 



eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2020 som er forårsaket av at produksjonsutstyr- 
og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 
2019 blir ansett som næringseiendom. 

 Eiendomsskatten betales med 7 promille av eiendommens takstverdi. Skatten skal       
betales i 2 terminer med forfall henholdsvis 31. mars og 30. september 2020. 

 
4. Ordførergodtgjørelsen følger fylkesordførerens og settes til 85 % av Fylkesordførerens 

godtgjørelse. 
 

5. Godtgjørelse til varaordfører settes til 10 % av ordførergodtgjørelsen. Godtgjørelsen 
dekker vanlige oppdrag som er knyttet til et slikt verv, inkludert kortere vikaroppdrag. I 
ordførers feriefravær (5 uker) utbetales full ordførergodtgjørelse til fungerende 
ordfører.  For denne del av godtgjørelsen dekkes ikke tapt arbeidsfortjeneste. Ved 
permisjon/sykefravær utbetales full ordførergodtgjørelse til fungerende ordfører. I 
denne perioden utbetales ikke tapt arbeidsfortjeneste. 

 
6. Godtgjørelse til øvrige faste medlemmer av formannskapet fastsettes til 2 % av 

ordførergodtgjørelsen. Godtgjørelsen inkluderer også når formannskapet fungerer som 
næringsutvalg, administrasjonsutvalg, klagenemnd og valgstyre. I tillegg utbetales 
godtgjørelse pr. møte. 

 
7. Godtgjørelse til ledere av hovedutvalg og kontrollutvalg fastsettes til 2 % av 

ordførergodtgjørelsen.. I tillegg utbetales godtgjørelse pr. møte.   
 

8. Andre ledere/møteledere gis to ganger satsen for møtegodtgjørelse for hvert møte.   
 

9. Kommunen betaler møtegodtgjørelse etter eget reglement vedtatt av kommunestyret 
i sak 28/17. Godtgjørelse fastsettes til 1% av ordførergodtgjørelsen, p.t. kr. 627,25 pr. 
møte (uavhengig av møtets varighet og saksmengde) gjeldende fra 1. januar 2020.   

 
10. Kåfjord kommunes gebyrregulativ for 2020 vedtas i henhold til vedlegg. 

 
11. Kåfjord kommune benytter egne fondsmidler for å dekke likviditetsbehovet i år 2020. Ved  
lån av fondsmidlene skal renteberegning foretas ut fra gjeldende markedsrente. 

12. Kåfjord kommune opptar likviditetslån/kassakredittlån på inntil kr. 30.000.000,- fra og med 
1. januar 2020.    

13. Veilysene er tent i perioden 31. august til 1. april  

14. Kåfjord kommune opptar Startlån i husbanken med inntil kr. 10.000.000,- i 2020.  

15. Kåfjord kommune vedtar investeringsbudsjett slik:  

 2020 sum utgifter kr. 20 030 000,- 
 2021 sum utgifter kr. 17 148 000,- 
 2022 sum utgifter kr.    2 000 000,- 
 2023  sum utgifter kr.          0,- 

 
16. Investeringene finansieres med lån slik: 



 2020 kr. 14 711 000,- 
 2021 kr. 13 461 000,-  
 2022 kr.    1 600 000,- 

 
17. Årlig avsetning til disposisjonsfond skal utgjøre 1/3 av netto salgsinntekter av 
konsesjonskraft. Totale avsetninger til dette fondet I planperioden fastsettes dette slik:  

 2020: kr. 1 947 000,-  
 2021  kr. 1 659 000,- 
 2022: kr. 1 570 000,- 
 2023: kr. 1 689 000,- 

 

18. Periodisert regnskap sammenholdt med periodisert budsjett fremlegges for 
kommunestyret pr. 30/4 og 31/8  

19. Kåfjord kommunes driftsbudsjett for 2020 vedtas med samlede driftsutgifter og 
driftsinntekter på kr. 252 076 000,-  

20. Netto driftsutgifter i kommunens budsjett 2020 og økonomiplan fremover fastsettes slik: 

 2020: kr. 159 080 000,-  
 2021: kr. 157 219 000,- 
 2022: kr. 155 633 000,- 
 2023: kr. 155 546 000,- 

 
21. Kommunen skal styre sin økonomi i planperioden med følgende mål: 

 Netto driftsresultat: minst 1,75 % 
 Disposisjonsfond: mellom 5 og 8 % av brutto driftsinntekter. 
 Netto lånegjeld: mindre enn 75 % av brutto driftsinntekter 

22. Oppvekstadministrasjonen reduseres med kr. 250 000,- (ikke lønnsreduksjon) 
 
23. Sentraladministrasjonen reduseres med kr. 300 000,- 
 
24. Menighetsrådet gis en økning i budsjettrammen med kr. 80 000,- utover normal regulering. 
 
25. Fossen barnehage gis ei tilleggsbevilgning på kr. 300 000,-. 
 
26. Barnehagesatsene økes ikke. 
 
27. Formannskapets reserve fastsettes til kr. 810 000,-. 
 

28. Det samlede budsjettet og økonomiplan med vedtatte endringer, vedtas som Kåfjord 
kommunes budsjett for 2020 - og økonomiplan 2021 – 2023 

 



 
 
 

PS 100/19 Tilbudsvurdering - Evaluering av samisk språk i Kåfjord 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 19.12.2019  

Behandling: 
Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad redegjorde for sak. 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
 
1. Etter vekting vurderes Visjona AS å ha det mest fordelaktige tilbudet på det forespurte. 
Tabell for vekting ved tildeling av anbud:  
Evaluering av samisk språk i Kåfjord, saksnr. 19/290           
Dato: 04.12.2019 

 

Tilbydere:  Visjona AS NORCE AS 

Pris u/ mva    
Kriterier Vekt % Poeng Vekt Poeng Vekt 
Pris 30 10 3 9 2.7 
Kvalitet 70 10 7 10 7 

      
Vekting 100 % - 10 - 9.7 

 
Merknader: Oppdragsgivers prisskjema var ikke lagt ved konkurransegrunnlaget. Tilbydernes 
prisskjema aksepteres. 

 
2. Finansiering av evaluering av samisk i Kåfjord 

 Fondsavsetning: kr. 200.000,- 
 Tospråklighetsmidler basis-betjening 2019: kr. 310.000,- 
 Resterende tas over tospråklighetsmidlenes basis- og betjeningsdel tas over 2020. 

 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskap- 13.12.2019  

Behandling: 
Saksbehandler Inger Åsli redegjorde for Samepolitisk utvalgs behandling av saken. 
 
Formannskapet kom med følgende tilleggspunkt: 
Finansiering av evaluering av samisk i Kåfjord 



 Fondsavsetning: kr. 200.000,- 
 Tospråklighetsmidler basis-betjening 2019: kr. 310.000,- 
 Resterende tas over tospråklighetsmidlenes basis- og betjeningsdel tas over 2020. 

 
Samepolitisk utvalgs innstilling med tillegg, ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Etter vekting vurderes Visjona AS å ha det mest fordelaktige tilbudet på det forespurte.  
Tabell for vekting ved tildeling av anbud:  
Evaluering av samisk språk i Kåfjord, saksnr. 19/290                                                   
Dato: 04.12.2019 
 
Tilbydere: 
 
 

 Visjona AS NORCE AS 

Pris u/ mva    
Kriterier Vekt % Poeng Vekt Poeng Vekt 
Pris 30 10 3 9 2.7 
Kvalitet 70 10 7 10 7 
      
Vekting 100 % - 10 - 9.7 
 
Merknader: Oppdragsgivers prisskjema var ikke lagt ved konkurransegrunnlaget. Tilbydernes 
prisskjema aksepteres. 
 
2. Finansiering av evaluering av samisk i Kåfjord 

 Fondsavsetning: kr. 200.000,- 
 Tospråklighetsmidler basis-betjening 2019: kr. 310.000,- 
 Resterende tas over tospråklighetsmidlenes basis- og betjeningsdel tas over 2020. 

 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Samepolitisk utvalg- 02.12.2019  

Behandling: 
Ved behandling av tilbudsbeskrivelsene ble møtet lukka jf. Forvaltningslovens § 13. andre ledd. 
 
Samepolitisk utvalg fattet følgende enstemmige vedtak:  
Samepolitisk utvalg legger vekt på at både NORCE AS og Visjona AS har levert gode tilbud og 
oppfyller Kåfjord kommune sine vilkår satt i konkurransegrunnlaget, herunder samiskspråklig 
kompetanse, tospråklig rapport, kvalitet, tidsplan og pris.  
 
Samepolitisk utvalg vedtar følgende til hvem som får tilbud på oppdraget “Evaluering av samisk 
språk i Kåfjord”:  

1. Visjona AS  
2. NORCE Norwegian Research Centre AS 

 



Etter vekting vurderes Visjona AS å ha det mest fordelaktige tilbudet på det forespurte.  
 
Tabell for vekting ved tildeling av anbud:  
Evaluering av samisk språk i Kåfjord, saksnr. 19/290                                                   
Dato: 04.12.2019 
 
Tilbydere: 
 
 

 Visjona AS NORCE AS 

Pris u/ mva    
Kriterier Vekt % Poeng Vekt Poeng Vekt 
Pris 30 10 3 9 2.7 
Kvalitet 70 10 7 10 7 
      
Vekting 100 % - 10 - 9.7 
 
Merknader: Oppdragsgivers prisskjema var ikke lagt ved konkurransegrunnlaget. Tilbydernes 
prisskjema aksepteres. 
 

Vedtak: 
Etter vekting vurderes Visjona AS å ha det mest fordelaktige tilbudet på det forespurte.  
 
Tabell for vekting ved tildeling av anbud:  
Evaluering av samisk språk i Kåfjord, saksnr. 19/290                                                   
Dato: 04.12.2019 
 
Tilbydere: 
 
 

 Visjona AS NORCE AS 

Pris u/ mva    
Kriterier Vekt % Poeng Vekt Poeng Vekt 
Pris 30 10 3 9 2.7 
Kvalitet 70 10 7 10 7 
      
Vekting 100 % - 10 - 9.7 
 
Merknader: Oppdragsgivers prisskjema var ikke lagt ved konkurransegrunnlaget. Tilbydernes 
prisskjema aksepteres. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Saka legges frem uten vurdering og innstilling.  
 


