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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. 
 
 
_____________________     _____________________  
 
 
_____________________ 
 
  



 

       Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

RS 1/20 Protokoll fra møte i regionrådet 29.01.20  2020/24 
RS 2/20 Kontrollrapport 2019 Vedrørende 

skatteoppkreverfunksjonen for Kåfjord kommune 
 2016/74 

RS 3/20 Melding om vedtak - utvidelse av 
brannvernsamarbeidet i Nord-Troms 

 2015/1436 

RS 4/20 Budsjett 2020 - driftstilskudd fra eierkommuner  2020/24 
RS 5/20 Fullmakt til signering av gavebrev og 

aksjonæravtale - overføring av B-aksje i Troms 
Holding AS 

 2019/340 

RS 6/20 Ny veileder om tilstandsrapportering om 
barnevern til kommunestyret 

 2015/110 

RS 7/20 ROBEK - Nye regler om statlig kontroll med 
kommuner med økonomisk ubalanse 

 2020/102 

RS 8/20 Fylkeskommunens godkjenning av reviderte 
forvaltningsplaner 2020-2030 for Sandvika og 
Årøya statlig sikrede friluftslivsområder i Lyngen 
kommune 

 2015/819 

PS 1/20 Orienteringssak fra kommunedirektøren   
PS 2/20 Orienteringssak fra ordføreren   
PS 3/20 Orienteringssak fra ungdomsrådet   
PS 4/20 Status for interkommunalt samarbeid i Troms og 

Finnmark, NIVI Rapport 2019:4 
 2020/139 

PS 5/20 Orienteringssak: Kåfjord ungdomsråd 25 år  2015/545 
PS 6/20 Politisk rådgiver for Kåfjord ungdomsråd  2015/545 
PS 7/20 Søknad om fritak fra politiske verv fra nå og til 

juni 2020 
 2019/291 

PS 8/20 Søknad om fritak som 
lagrettemedlem/meddommer til Hålogaland 
lagmannsrett 

 2016/147 

PS 9/20 K-Sekretariatet IKS - Endring i selskapsavtale 
pr.01.01.2020 

 2015/20 

PS 10/20 DELEGERINGSREGLEMENT OG 
SAKSBEHANDLINGSREGLEMENT FOR 
POLITISKE ORGANER 

 2019/407 

PS 11/20 Sak om OU-prosess - Arbeidsmøte i 
Administrasjonsutvalget sak 1/20 

 2019/421 

PS 12/20 Ombygging av Riebangardi til framtidige behov, 
slik at det blir en to- avdelings barnehage 

 2018/118 



PS 13/20 Tilrettelegge for salg av Trollvik Skole  2020/151 
PS 14/20 Nettverkskabling Olderdalen og Manndalen 

skoler 
 2015/1176 

PS 15/20 Klager mottatt på veiadressenavn  2015/680 
PS 16/20 Avtale om ny kaiplass og kompensasjon for den 

gamle for Manndalen sjøbuer AS . 
 2015/358 

PS 17/20 Korrigering av gebyrer for vann og avløp - 2020  2019/383 
PS 18/20 Klage på vedtak i F-sak 16/19 - Krav om 

erstatning av tapt inntekt pga manglende isbryting 
 2016/167 

PS 19/20 Interpellasjon - Kommunestyret 27.02.2020  2016/452 
 
Møtet ble startet kl.11.00. 
Opprop: Ingen møtt fra Høyre. 
Valg av settevaraordfører: Forslag fra ordfører på Nils O. Larsen: Enstemmig valgt. 
 
Ole Johan Skogmo, Politiinspektør i Nord-Troms Lensmannsdistrikt, orienterte kommunestyret 
om politiet sitt arbeid i Nord-Troms og spesielt i Kåfjord. 
Kommunestyrerepresentantene stilte spørsmål underveis. 
 
Innkalling og saksliste ble godkjent.  
Referatsaker: tatt til orientering. 
 
Møtet ble hevet kl.17.35. 
 



RS 1/20 Protokoll fra møte i regionrådet 29.01.20 

RS 2/20 Kontrollrapport 2019 Vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for 
Kåfjord kommune 

RS 3/20 Melding om vedtak - utvidelse av brannvernsamarbeidet i Nord-
Troms 

RS 4/20 Budsjett 2020 - driftstilskudd fra eierkommuner 

RS 5/20 Fullmakt til signering av gavebrev og aksjonæravtale - overføring av 
B-aksje i Troms Holding AS 

RS 6/20 Ny veileder om tilstandsrapportering om barnevern til 
kommunestyret 

RS 7/20 ROBEK - Nye regler om statlig kontroll med kommuner med 
økonomisk ubalanse 

RS 8/20 Fylkeskommunens godkjenning av reviderte forvaltningsplaner 
2020-2030 for Sandvika og Årøya statlig sikrede friluftslivsområder i Lyngen 
kommune 

  



PS 1/20 Orienteringssak fra kommunedirektøren 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 27.02.2020  

Behandling: 
Kommunedirektør Einar Pedersen orienterte om følgende saker: 

 ROS i forhold til Coronavirus. 
 Brann, utstyr anskaffet. 
 Oversikt over politiske saker på neste møte. 
 Økonomi 2019: foreløpig -8,6 mill i underskudd. 

 
Settevaraordfører Nils O. Larsen stilte spørsmål om årsresultat, og om økonomirapportene til 
kommunestyret er bra nok? 
 
Kommunestyret kom med følgende forslag til nytt punkt: 
Årets drift i 2020 må tilpasses slik at drifta gir et resultat som gjør oss i stand til å dekke minst 
halvpartene av underskuddet i 2019. 
 
Votering: 
Tatt til orientering. 
Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Tatt til orientering. 
2. Årets drift i 2020 må tilpasses slik at drifta gir et resultat som gjør oss i stand til å dekke 

minst halvpartene av underskuddet i 2019. 
 
 
 
 

PS 2/20 Orienteringssak fra ordføreren 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 27.02.2020  

Behandling: 
Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad orienterte om følgende saker: 

 Hurtigladder på Helsetunet. 
 Kongens fortjenestemedalje til Torleif Lyngstad. 
 Transportplan Olderdalen-Langslett, forslag om nedskalering av prosjekt. 
 Workshop med Ymber. 
 Folkemøte Djupvik. 
 Samefolkets dag. 
 Kvenforening 10 år. 
 Frigjøringen 75 år. 
 Motocrossbane Manndalen, mulig område. 
 Scooterløype, reviderte grunneieravtaler. 
 Strategisamling Regionråd. 
 Rekruttering av ny kommunedirektør. 



Liv Solvang Frp stilte spørsmål, om man kan svare elektronisk på avtaler i forhold til 
scooterløyper? 
Greta Larsen svarte at det er mulighet i systemet, men vi har ikke ordnet det tekniske enda i 
kommunen. 
 
Votering: 
Tatt til orientering. 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 

PS 3/20 Orienteringssak fra ungdomsrådet 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 27.02.2020  

Behandling: 
Veronje Simonsen UR orienterte om følgende saker: 

 Nord-Troms Pride – standpunkt om flagging. 
 Reglement for fritidsklubber. 
 Folkehelse. 
 Bildedeling av ungdom. 
 Rust. 
 Valg av ungdomsrådsrepresentanter foretatt. 

Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad orienterte om at sak om flagging på Nord-Troms Pride 
vil bli behandlet på neste kommunestyremøte. 
 
Votering: 
Tatt til orientering. 
 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 

PS 4/20 Status for interkommunalt samarbeid i Troms og Finnmark, NIVI 
Rapport 2019:4 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 27.02.2020  

Behandling: 
Kommunedirektør Einar Pedersen redegjorde for sak. 
 
Votering: 
Tatt til orientering. 



 

Vedtak: 
Rapporten tatt til orientering.  
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Rapporten tas til orientering.  
 

PS 5/20 Orienteringssak: Kåfjord ungdomsråd 25 år 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 27.02.2020  

Behandling: 
Veronje Simonsen UR orienterte om ungdomsrådets plan om markering, men markeringen er 
ikke planlagt ferdig enda. 
 
Votering: 
Tatt til orientering. 
 

Vedtak: 
Tatt til orientering.  
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Tas til orientering.  
 
 

PS 6/20 Politisk rådgiver for Kåfjord ungdomsråd 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 27.02.2020  

Behandling: 
Veronje Simonsen UR redegjorde for sak. 
Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad kom med følgende forslag fra AP: 
Britt Pedersen, som politisk rådgiver. 
 
Veronje Simonsen UR fratrådte møtet kl.14.02. 
 
Votering: 
Forslaget fra AP ble enstemmig vedtatt. 



 

Vedtak: 
Politisk rådgiver: Britt Pedersen. 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Fremmes uten innstilling.  

PS 7/20 Søknad om fritak fra politiske verv fra nå og til juni 2020 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 27.02.2020  

Behandling: 
Vibeke Fagerli innvilges fritak fram til juni 2020. 
I kommunestyret blir det opprykk av vara, Olaug Rønsen rykker opp som siste varamedlem. 
I UOO og SPU innkalles varamedlem fast i fritaksperioden. 
 
Votering: 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Vibeke Fagerli innvilges fritak fram til juni 2020. 
I kommunestyret blir det opprykk av vara, Olaug Rønsen rykker opp som siste varamedlem. 
I UOO og SPU innkalles varamedlem fast i fritaksperioden. 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Legges fram uten innstilling. 
 
 

PS 8/20 Søknad om fritak som lagrettemedlem/meddommer til Hålogaland 
lagmannsrett 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 27.02.2020  

Behandling: 
Anja V. Sommerbakk Olsen stilte spørsmål om sin habilitet, og fratrådte møtet. 
Et enstemmig kommunestyre erklærte Anja V. S. Olsen habil, Anja V. S. Olsen tiltrådte møtet. 
 
Johnny Olsen innvilges fritak. 
Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad forslo Trond Skotvold som nytt lagrettemedlem/ 
meddommer. 



 
Votering: 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Johnny Olsen ble innvilget fritak. 
Nytt lagrettemedlem/meddommer: Trond Skotvold. 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Legges fram uten innstilling. 
 
 

PS 9/20 K-Sekretariatet IKS - Endring i selskapsavtale pr.01.01.2020 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 27.02.2020  

Behandling: 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni godkjenner ny selskapsavtale for  
K-Sekretariatet IKS. 
 
 
 
 

K-Sekretariatets innstilling: 
Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni godkjenner ny selskapsavtale for  
K-Sekretariatet IKS. 
 
 

PS 10/20 DELEGERINGSREGLEMENT OG 
SAKSBEHANDLINGSREGLEMENT FOR POLITISKE ORGANER 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 27.02.2020  

Behandling: 
Kommunedirektør Einar Pedersen redegjorde for sak. 
Einar Eriksen Krf stilte spørsmål om denne var behandlet i utvalgene? 
Varasetteordfører Nils O. Larsen stilte spørsmål om ikke den denne bør behandles av utvalg og 
de tillitsvalgte? 



 
Forslag fra kommunestyret om tilleggspunkt: 
Delegeringsreglement vedtas slik den foreligger, men sendes til utvalgene på høring, og kommer 
til behandling i kommunestyret i juni 2020 for evt. justering. 
 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar framlagte forslag til delegeringsreglement samt forslag til 

saksbehandlingsreglement i folke valgte organer for Kåfjord kommune.  
Reglementene gjøres gjeldende fra vedtaksdato. 

2. Delegeringsreglement vedtas slik den foreligger, men sendes til utvalgene på høring, og 
kommer til behandling for evt. endring/justering i kommunestyret i juni 2020. 

 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Kommunestyret vedtar framlagte forslag til delegeringsreglement samt forslag til 
saksbehandlingsreglement i folke valgte organer for Kåfjord kommune.  
Reglementene gjøres gjeldende fra vedtaksdato. 
 

PS 11/20 Sak om OU-prosess - Arbeidsmøte i Administrasjonsutvalget sak 
1/20 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 27.02.2020  

Behandling: 
Kommunedirektør Einar Pedersen redegjorde for sak. 
 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kåfjord kommunestyre vedtar OU-prosess slik det fremkommer i vedtak av 29.11.19 fra 
administrasjonsutvalget: 
 Det igangsettes en prosess som skal lede frem til en positiv endring av Kåfjord 
kommunes organisasjon. Det skal fokuseres på en fornuftig ledelsesstruktur, de ansattes 
hverdag, en framtidig bærekraftig økonomi og et best mulig tjenestetilbud til våre innbyggere.  
 Prosessen skal også belyse hvordan vi kan ytterligere effektivisere våre interne 
arbeidsoppgaver og rutiner gjennom bruk av digitale verktøy.  
 Det må også gjennom prosessarbeidet belyses hvordan vår organisasjon skal 
kommunisere internt og eksternt.  
 Administrasjonsutvalget utgjør partssammensatt styringsgruppe.  
Arbeidsgrupper etableres med utgangspunkt i utvalgsstrukturen. Det legges opp til å inkludere 
medbestemmelsesapparatet. 
 



 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Kåfjord kommunestyre vedtar OU-prosess slik det fremkommer i vedtak fra 
administrasjonsutvalget. 
 

PS 12/20 Ombygging av Riebangardi til framtidige behov, slik at det blir en 
to- avdelings barnehage 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 27.02.2020  

Behandling: 
Kommunalsjef oppvekst Elisabeth Gulbrandsen redegjorde for sak. 
Idar Pedersen SP stilte spørsmål om hva er foretatt av vedtak i denne saken. 
Kommunalsjef oppvekst Elisabeth Gulbrandsen svarte på spørsmålet. 
 
Settevaraordfører Nils O. Larsen kom med følgende forslag fra AP: 

1. Kommunestyret vedtar utbygging av avdeling Riebangardi, Fossen barnehage i.h.t. 
forslag 1 med en kalkulert pris på kr.3.919.944,- 

2. Utbyggingen skal finansieres innenfor gitt låneramme i 2020. 
 
Votering: 
Forslaget fra AP ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar utbygging av avdeling Riebangardi, Fossen barnehage i.h.t. 

forslag 1 med en kalkulert pris på kr.3.919.944,- 
2. Utbyggingen skal finansieres innenfor gitt låneramme i 2020. 

 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Saken legges frem uten innstilling 
 
 

PS 13/20 Tilrettelegge for salg av Trollvik Skole 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 27.02.2020  

Behandling: 
Kommunedirektør Einar Pedersen redegjorde for sak. 
Settevaraordfører Nils O. Larsen kom med følgende endringsforslag: 
Kommunestyret godkjenner et evt. salg av Trollvik skole.  
Endret dette til: Formannskapet, og ikke Kommunestyret. 
 



Votering: 
Kommunedirektørens innstilling 1.setning ble enstemmig vedtatt, Aps forslag ble enstemmig 
vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommunestyre vedtar salg av Trollvik Skole, gnr 16 bnr 17 og 22 i Kåfjord.  
2. Formannskapet godkjenner et evt. salg av Trollvik skole. 

 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Kåfjord kommunestyre vedtar salg av Trollvik Skole, gnr 16 bnr 17 og 22 i Kåfjord. 
Kommunaldirektøren gis fullmakt til gjennomføring av salget. 
 
 

PS 14/20 Nettverkskabling Olderdalen og Manndalen skoler 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 27.02.2020  

Behandling: 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kåfjord kommunestyre tar sak om kobling av trådløst nett på våre to skoler i Olderdalen og 
Manndalen, innenfor en økonomis ramme på kr 645 000,-, til orientering. 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Kåfjord kommunestyre tar sak om kobling av trådløst nett på våre to skoler i Olderdalen og 
Manndalen, innenfor en økonomis ramme på kr 645 000,-, til orientering. 
 
 
 

PS 15/20 Klager mottatt på veiadressenavn 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 27.02.2020  

Behandling: 
Idar Pedersen SP erklærte seg inhabil etter Forvaltningslovens § 6, og fratrådte møtet. 
Einar Eriksen Krf stilte spørsmål, hvorfor er det ikke sendt forvaltningsmelding til noen av de 
som har klaget? 



Kommunedirektør Einar Pedersen svarte at det må sjekkes opp, dette vil bli besvart på neste 
møte. 
Liv Solvang Frp: Det bør informeres om veiadressenavn, hvor finner man hva som er vedtatt. 
Tania Lopez MDG: Det bør gå ut med link med oversikt over veiadressenavn som er vedtatt. 
 
Tilleggsforslag: 
For ettertiden må saksbehandlingsregler følges, forvaltningsmelding må sendes ut innenfor 
fristen. 
Det må informeres tydelig til innbyggerne om korrekt bruk av veiadressenavn. Dette med 
henblikk på parallellnavn og adressetilleggsnavn.  
 
Votering: 
Formannskapets innstilling, med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. av 5 Alle som eier eller fester eiendom, kan selv velge hvilken språkform de vil ha 

bygdenavnet på, som adressetilleggsnavn til eiendommen. Alle hjemmelshavere som 
ønsker bygdenavnet i adressen til eiendommen sin må gi tilbakemelding til kommunen. 

2. av 5 Langnesveien forblir vedtatt brukt som adressenavn 
3. av 5 Olmmáiváhbállgis forblir vedtatt brukt som adressenavn 
4. av 5 Perttukentäntie forblir vedtatt brukt som adressenavn 
5. av 5 Adressenavnene forblir som tidligere vedtatt. 
6. av 5 For ettertiden må saksbehandlingsregler følges, forvaltningsmelding må sendes ut 

innenfor fristen. 
7. av 5 Det må informeres tydelig til innbyggerne om korrekt bruk av veiadressenavn. 

Dette med henblikk på parallellnavn og adressetilleggsnavn.  
 

 
 
 

Saksprotokoll i Formannskap- 13.02.2020  

Behandling: 
Ordfører Bernt E. I. Lyngstad redegjorde for sak. 
Svein O. Leiros SP: Alle klagesakene skulle vært avvist med henvisning til kommunestyrets 
behandling av sak. 
 
Formannskapet viser til kommunestyrets behandling i desember 2019, det jobbes for at det er 
valgfritt for innbyggere hvilke parallellnavn som brukes når dette er på plass. 
 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. av 5 Alle som eier eller fester eiendom, kan selv velge hvilken språkform de vil ha 

bygdenavnet på, som adressetilleggsnavn til eiendommen. Alle hjemmelshavere som 
ønsker bygdenavnet i adressen til eiendommen sin må gi tilbakemelding til kommunen. 

2. av 5 Langnesveien forblir vedtatt brukt som adressenavn 
3. av 5 Olmmáiváhbállgis forblir vedtatt brukt som adressenavn 
4. av 5 Perttukentäntie forblir vedtatt brukt som adressenavn 
5. av 5 Adressenavnene forblir som tidligere vedtatt. 

 



 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. av 5 Alle som eier eller fester eiendom, kan selv velge hvilken språkform de vil ha 

bygdenavnet på, som adressetilleggsnavn til eiendommen. Alle hjemmelshavere som 
ønsker bygdenavnet i adressen til eiendommen sin må gi tilbakemelding til kommunen. 

2. av 5 Langnesveien forblir vedtatt brukt som adressenavn 
3. av 5 Olmmáiváhbállgis forblir vedtatt brukt som adressenavn 
4. av 5 Perttukentäntie forblir vedtatt brukt som adressenavn 
5. av 5 Adressenavnene forblir som tidligere vedtatt. 

 
 

PS 16/20 Avtale om ny kaiplass og kompensasjon for den gamle for 
Manndalen sjøbuer AS . 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 27.02.2020  

Behandling: 
Votering: 
Kommunestyrets vedtak av 03.12.2019 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. 

 
 
 

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 17/20 Korrigering av gebyrer for vann og avløp - 2020 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 27.02.2020  

Behandling: 
Einar Eriksen Krf stilte spørsmål om sin habilitet, og fratrådte møtet. 
Et enstemmig kommunestyre erklærte Einar Eriksen inhabil etter Forvaltningslovens § 6. 
 
Økonomisjef Håkon Jørgensen redegjorde for sak, og kom med følgende endring: 
Kommunedirektørens endrede forslag til vedtak lagt fram på møte 27/2-2020: 
1 - Kåfjord kommune vedtar slike vanngebyrer fra og med 1/1-2020: 
 

- Engangsgebyr for tilknytning   kr. 5 015,- 
- Fast årsgebyr     kr. 1 318,- 
- Gebyr etter bruksareal pr. m2   kr. 22,45 
- Gebyr etter målt forbruk pr. m3 kr. 14,97 

Øvrige vanngebyr, som ikke beregnes av areal eller målt forbruk, reduseres med 11,2 % fra 
satsene i 2019. 
 
2 - Kåfjord kommune vedtar slike avløpsgebyrer fra og med 1/1-2020 
 

- Engangsgebyr for tilknytning   kr. 3 052,- 
- Fast årsgebyr     kr. 2 126,- 
- Gebyr etter bruksareal pr. m2   kr. 37,06 
- Gebyr etter målt forbruk pr. m3  kr. 24,70 

Øvrige avløpsgebyr, som ikke beregnes av areal eller målt forbruk, økes med 6,5 % fra satsene i 
2019. 
I tillegg til disse satsene i punkt 1 og 2 skal det beregnes 25 % merverdiavgift. 
 
Votering: 



Kommunedirektørens endrede forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Einar Eriksen Krf tiltrådte møtet. 

Vedtak: 
1 - Kåfjord kommune vedtar slike vanngebyrer fra og med 1/1-2020: 
 

- Engangsgebyr for tilknytning   kr. 5 015,- 
- Fast årsgebyr     kr. 1 318,- 
- Gebyr etter bruksareal pr. m2   kr. 22,45 
- Gebyr etter målt forbruk pr. m3 kr. 14,97 

Øvrige vanngebyr, som ikke beregnes av areal eller målt forbruk, reduseres med 11,2 % fra 
satsene i 2019. 
 
2 - Kåfjord kommune vedtar slike avløpsgebyrer fra og med 1/1-2020 
 

- Engangsgebyr for tilknytning   kr. 3 052,- 
- Fast årsgebyr     kr. 2 126,- 
- Gebyr etter bruksareal pr. m2   kr. 37,06 
- Gebyr etter målt forbruk pr. m3  kr. 24,70 

Øvrige avløpsgebyr, som ikke beregnes av areal eller målt forbruk, økes med 6,5 % fra satsene i 
2019. 
I tillegg til disse satsene i punkt 1 og 2 skal det beregnes 25 % merverdiavgift. 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1 - Kåfjord kommune vedtar slike vanngebyrer for 2020 
 

- Engangsgebyr for tilknytning  kr. 5 015,- 
- Fast årsgebyr    kr. 1 648,- 
- Gebyr etter bruksareal pr. m2 kr.      28,07 
- Gebyr etter målt forbruk pr. m3 kr.      18,71 

 
Øvrige vanngebyr, som ikke beregnes av areal eller målt forbruk, økes med 12,4 % fra satsene i 
2019. 
 
2 - Kåfjord kommune vedtar slike avløpsgebyrer for 2020 
 

- Engangsgebyr for tilknytning  kr. 3 052,- 
- Fast årsgebyr    kr. 2 658,- 
- Gebyr etter bruksareal pr. m2 kr.      46,32 
- Gebyr etter målt forbruk pr. m3 kr.      30,88 

 
Øvrige avløpsgebyr, som ikke beregnes av areal eller målt forbruk, økes med 33,8 % fra satsene 
i 2019.  
 
I tillegg til disse satsene skal det beregnes 25 % merverdiavgift. 
 
 
 



 
 

PS 18/20 Klage på vedtak i F-sak 16/19 - Krav om erstatning av tapt inntekt 
pga manglende isbryting 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 27.02.2020  

Behandling: 
Møtet ble lukket etter Forvaltningslovens § 13.2. 
Kommunedirektør Einar Pedersen redegjorde for sak. 
 
Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad kom med følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes siden representantene ikke har godt nok grunnlag for å vedta saken, saken 
behandles på aprilmøtet. 
 
Votering: 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Saken utsettes siden representantene ikke har godt nok grunnlag for å vedta saken, saken 
behandles på aprilmøtet. 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskap- 13.02.2020  

Behandling: 
Møtet ble lukket etter Forvaltningslovens § 13.2. 
Ordfører Bernt E. I. Lyngstad redegjorde for saken. 
 
Formannskapet kom med følgende forslag: 
1. Kåfjord formannskap viser til klage i Formannskapssak 16/19. 
Formannskapet kan ikke se å ha et erstatningsansvar, og mener at isbrytertjenesten har utført sin 
jobb ifølge kontrakten og instruksen for tjenesten. 
2. Formannskapet ser forøvrig at dette har vært svært utfordrende for klager og tilbyr kr. 
20.000.- i kompensasjon for tapt inntekt. Kompensasjon er satt høyere enn klager sine 
innrapporterte tall til Norges råfiskelag, i samme periode for 2016 og 2017. 
3. Formannskapet ber også om en revidering av instruksene fra 1993 før neste 
kontraktinngåelse. 
 
Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt, kommunedirektørens innstilling falt. 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord formannskap viser til klage i Formannskapssak 16/19. 
Formannskapet kan ikke se å ha et erstatningsansvar, og mener at isbrytertjenesten har utført sin 
jobb ifølge kontrakten og instruksen for tjenesten. 



2. Formannskapet ser forøvrig at dette har vært svært utfordrende for klager og tilbyr kr. 
20.000.- i kompensasjon for tapt inntekt. Kompensasjon er satt høyere enn klager sine 
innrapporterte tall til Norges råfiskelag, i samme periode for 2016 og 2017. 
3. Formannskapet ber også om en revidering av instruksene fra 1993 før neste 
kontraktinngåelse. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Krav om erstatning pålydende 70 000,- for tapt inntekt på grunn av manglende isbryting til Jarle 
Myrhaug avslås med følgende begrunnelse:  

- Ny utredning av anbud med vurdering, anbudspapirer og utlysning endrer ikke tidligere 
innstilling til vedtak: Isbryting ble gjennomført i henhold til kontrakt for perioden 
januar- april 2018.  

- Jarle Myrhaug ble ikke strøket A-lista i Fiskermanntallet i 2018, og er dermed ikke 
strøket av merkeregistret. Han fremdeles får avskrevet innkjøp av utstyr m.v 

 
 
 

PS 19/20 Interpellasjon - Kommunestyret 27.02.2020 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 27.02.2020  

Behandling: 
Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad redegjorde for reglene ved interpellasjon. 
Anja V. Sommerbakk Olsen SP fremførte interpellasjon. 
Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad svarte: 
Informasjon om elevundersøkelsen høsten 2019 

Resultater fra elevundersøkelsen 
Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i 
skolen. Undersøkelsene er obligatorisk for 7. og 10. klasse. I Kåfjord kommune er 
elevundersøkelsen i tillegg gjennomført i 8. og 9. klasse ved begge skolene. 

Offentliggjøring er underlagt strenge avgrensinger, slik at hensynet til 
personvern er sikra. Tall som er basert på svært få elever, er derfor unntatt 
offentlighet. 

 
Enkelte av resultatene i brukerundersøkelsene skjules/prikkes for å hindre indirekte 
identifisering av elever. Resultatene på spørsmål hvor det er færre enn 5 respondenter 
som har svart, skal skjermes (prikkes). Dette gjelder både ved visning av frekvens, 
prosent og gjennomsnitt. 

 
Det gjøres oppmerksom på at et lavt antall elever gjør at det blir store utslag i 
prosent. Det er bare offentlige tall på 7. og 10. klassetrinn. Resultatet vises ikke hvis 
1-4 elever har svart at de opplever mobbing på skolen. Dette vises ved en *. 

 
Figur: Mobbing på grunnskolen i Kåfjord (prosent) 2015-2019 – 7. klassetrinn 

 



 



 
Figur: Mobbet av andre elever, mobbet av voksne og digital mobbing på grunnskolen i 
Kåfjord (prosent) 2015-2019 – 7. klassetrinn 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur: Mobbing på grunnskolen i Kåfjord (prosent) 2015-2019 – 10. klassetrinn 

 
 

 



 
 

Figur: Mobbet av andre elever, mobbet av voksne og digital mobbing på grunnskolen i 
Kåfjord (prosent) 2015-2019 – 10. klassetrinn 

 
 
 
 

 



Resultatene på kommunenivå - sammendratt på punkter om mobbing (sammendratt av 
personvernhensyn) 
Elevene har svart på om de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller 
mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere. Skalaen er fra 1-5 der 5 er bra. 
Skalaen er slik: 
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OPPSUMMERING: 

Ifølge elevundersøkelsen så er det få elever i 7., 8. og 9. trinn i Kåfjordskolen som oppgir at 
de blir mobbet. Selv om tallet for disse elevene er lik eller litt bedre enn fylkes- og 
landsgjennomsnittet, så kreves det kontinuerlig arbeid for å unngå mobbing i skolen. Det skal 
være nulltoleranse for mobbing i Kåfjordskolene. 

Undersøkelsen viser at vi har store utfordringer knyttet til mobbing på 10. trinn. Her har vi 
som skoleeier sviktet. Tiltakene som tidligere er satt inn for å bøte på mobbing må evalueres 
og det må iverksettes nye tiltak umiddelbart! 



 
Spørsmål: 
Hvilket tiltak vil bli iverksatt på kort og lang sikt? 

 
Svar på tiltak: 

Kompetanseheving: 

Kommunen har deltatt i satsingen Inkluderende barnehage- og skolemiljø over to år - for å 
øke kompetansen for ledere og ansatte i skoler og barnehager. 

Skolene har støtte fra Veilederkorpset fram mot 2021. I samarbeid med Veilederkorpset har 
skolene laget utviklingsplaner der et godt og inkluderende læringsmiljø fortsatt er ett av 
fokusområdene. Skolenes utviklingsplaner er jevnlig tema i Utvalg for oppvekst og omsorg 
(UOO) og veilederkorpset har vært tilstede og skal være tilstede i UOO. 

Vi skal ha nytt besøk av Veilederkorpset i mars og da skal resultatene på elevundersøkelsen 
være tema. Mobbeombudet er invitert til å komme på besøk til begge skolene. 
Mobbeombudets rapport er behandlet i UOO. 

Sosial kompetanseplan, handlingsplan mot mobbing og rutiner ved skolene 

Skolene har laget planer for sosial kompetanse slik mobbeombudet anbefaler. Det lages også 
en felles handlingsplan mot mobbing i kommunen. Denne har vært behandlet i barnas 
kommunestyre og er for tiden ute på høring. Det er jevnlig gjennomgang av regler og rutiner 
slik at de skal håndheves mest mulig likt av ansatte på skolene. Begge skolene har gjort 
risikokartlegginger over skolegården og de voksne går med Trygg voksen-refleksvest. Det 
gjennomføres elev og utviklingssamtaler i alle trinn ved skolene. 

Videre arbeid med elevundersøkelsene 

Resultatene fra elevundersøkelsen er behandlet i skolenes FAU og trinn ved skolene. Man 
skal bli enig om konkrete tiltak for å forbedre kvaliteten på valgte områder. Det skal komme 
klart fram hvilke tiltak som skal gjennomføres, på hvilken måte tiltakene skal evalueres og 
hvem som har ansvar for at tiltak blir gjennomført. Elevene skal høres i dette arbeidet. En av 
skolene har varslet at de skal gjennomføre Spekter kartleggingsprøve. Spekter kan brukes 
jevnlig på skolen for å følge med på utviklingen i læringsmiljøet. Spekter er utviklet av 
læringsmiljøsenteret.  Ved å ta i bruk Spekter kan skolen få informasjon om både mobbing, 
bråk, popularitet, maktrelasjoner, grupperinger og holdninger, samt avdekke om elever blir 
krenket av voksne. 

Vi skal ha nytt besøk at veilederkorpset i mars og da skal vi se på resultatene på 
elevundersøkelsen. Mobbeombudet er invitert til å komme på besøk til begge skolene. 
Mobbeombudets rapport er behandlet i UOO. 



 
Spørsmål: 
 
Hvordan vil kommunen ivareta den psykiske helsa til de som blir utsatt for mobbing i 
kommunen? 

 

Svar: 

Tverrfaglig team: 

Kommunen har opprettet et tverrfaglig team som skal jobbe med ulike problemstillinger. 
Mobbing vil være ett av temaene. I tillegg til skolehelsetjenesten og kulturkonsulenten, har 
kommunen tilsatt en ungdomskontakt og kommunepsykolog som i hovedsak skal jobbe mot 
ungdomsmiljøet. Videre har vi styrket PPT med en stilling. Manndalen skole tilsetter for tiden 
en miljøarbeider i skolen. Kommunen har i tillegg lyst ut en prosjektstilling for å koordinere 
det tverrfaglige arbeidet. 

Alt etter behov vil det dannes samarbeidsgrupper eller ansvarsgrupper der skolehelsetjenesten, 
sosiallærer, PPT eller kommunepsykolog deltar. 

 
Om publisering: 

 
1. Resultatene på spørsmål hvor det er færre enn 5 respondenter som har svart, skal skjermes 

(prikkes). Dette gjelder både ved visning av frekvens, prosent og gjennomsnitt. 
 

2. Der hvor svarfordelingen er vist (frekvens og prosent), skal svaralternativene skjermes hvis det 
kun er ett eller to svar. Er det bare ett svaralternativ som prikkes ut fra denne regelen, skal 
også svaralternativet med den nest laveste svarverdien prikkes (selv om det er 3 eller flere som 
har valgt dette svaralternativet). Prikkeregel 2 gjelder kun for spørsmål som inneholder 
informasjon ”om noens personlige forhold”. Det vil blant annet si spørsmål om trivsel, 
mobbing og diskriminering. For utdypende forklaring, se punkt 2A i ”Undervisningsvurdering 
– noen juridiske forhold”. 

 
3. I tillegg skal gjennomsnittsverdier som er mindre eller lik 1,1,skjermes, forutsatt at 1 er 

negativ ekstremverdi. Det betyr for eksempel i Elevundersøkelsen at alle eller nesten alle 
elevene har krysset av for at de "trives ikke i det hele tatt" på skolen. Tilsvarende blir 
gjennomsnittsverdier som er større eller lik 4,9, skjermet, forutsatt at 5 er negativ 
ekstremverdi. Dersom gjennomsnittsverdien er skjermet ut fra denne regelen, blir også de to 
mest "negative" svaralternativene for frekvens og prosent skjermet. 

 
Beate Berg AP kom med følgende forslag fra kommunestyret: 

1. Tiltakene som tidligere er satt inn for å sikre barnas psykososiale miljø og for å bøte på 
mobbing, må evalueres av skolehelsetjenesten, FAU, foreldreråd, skolene og elevråd. 
Dette i et tett samarbeid med Veilederkorpset og evt. Mobbeombudet. 

2. På bakgrunn av evaluering jmf. Pkt. 1, bes administrasjonen i samarbeid med 
Skolehelsetjenesten, FAU, foreldreråd, skolene og elevråd, utarbeide en overordnet 
tverrfaglig tiltaksplan som fremmes for UOO innen 1.juni 2020. 

3. Det må utarbeides en tiltaksplan for å sikre en solid og trygg håndtering i konkrete saker 
som avdekkes, der en følger mobbeombudets anbefalte tiltaksplan på 3 nivåer. Dette som 
en del av § 9A, aktivitetsplikten. 

4. Kommunestyret ber om jevnlig tilbakemelding på arbeidet som utføres. 
 
Votering: 



Kommunestyrets forslag ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Tiltakene som tidligere er satt inn for å sikre barnas psykososiale miljø og for å bøte på 

mobbing, må evalueres av skolehelsetjenesten, FAU, foreldreråd, skolene og elevråd. 
Dette i et tett samarbeid med Veilederkorpset og evt. Mobbeombudet. 

2. På bakgrunn av evaluering jmf. Pkt. 1, bes administrasjonen i samarbeid med 
Skolehelsetjenesten, FAU, foreldreråd, skolene og elevråd, utarbeide en overordnet 
tverrfaglig tiltaksplan som fremmes for UOO innen 1.juni 2020. 

3. Det må utarbeides en tiltaksplan for å sikre en solid og trygg håndtering i konkrete saker 
som avdekkes, der en følger mobbeombudets anbefalte tiltaksplan på 3 nivåer. Dette som 
en del av § 9A, aktivitetsplikten. 

4. Kommunestyret ber om jevnlig tilbakemelding på arbeidet som utføres. 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Legges fram uten innstilling. 
 
 


