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Referatsaker: 
Svar angående båtplass M/S Sjøfart - Djupvik 
fiskerihavn - 12.6.19 
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RS 5/20 Svar ad søknad om permanent båtplass, MS 
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Politiske saker: 
Orientering fra driftsseksjonen per februar 2020 

  
2019/4 

PS 10/20 Gjesteplasser i Djupvik - og Løkvoll 
fiskerihavner 

 2015/358 

 

Ingen merknader til innkalling og saksliste.   

Jens Ivar Simonsen (H) stilte spørsmål om ref.sak 4 og 5.  Karin Karlsen redegjorde for saken. 
Det legges en sak fram på neste møte gjeldende ref.sak 4 og 5.   

Stine Pedersen, ing.VVA, orienterte om standard brøytekontrakt, og lagring av strøsand.       
Strøs det med frossen strøsand vil dette medføre avvik. Når deg gjelder lagring av utstyr vil 
administrasjonen tilskrive entreprenør vedr lagring av utstyr. Informasjon gis på neste 
hovedutvalgsmøte. 

 
 
Møtet avsluttet kl 11. 
  



PS 9/20 Orientering fra driftsseksjonen per februar 2020 

Saksprotokoll i Utvalg for miljø, drift og utvikling- 03.03.2020  

Behandling: 
 
På vegne av kommunalsjef Gunn Andersen redegjorde beredskapsrådgiver/førstekonsulent 
Karin Karlsen for orienteringssaka fra driftsseksjonen pr februar 2020. 
 
Oppsummert må driftsadministrasjonen jobbe godt videre for å se til at inntektssiden bedres, og 
at kommunen så langt det er mulig når de budsjettmål som er satt.  Lønn, og fast lønn spesielt 
skal ikke ha avvik.  Denne post gås igjennom for å klarlegge hvorfor det er avvik, og hvordan 
korrigere dette.  Øvrig forbruk, slik som varer og tjenester søkes holdt nede på et minimum. 
 
Øvrige politiske saker og andre oppgaver prosjekt er som følger; 

 Utlysning varme/ventilasjon basseng Olderdalen 
 Konkretisering av jobb med det gamle helsesentret 
 Kontakt mot Tromsø kommune om mulig leie av det gamle helsetunet 
 Sak om mulig salg av Trollvik skole 
 Sak om toalett ved Djupvik 
 Kabling for trådløst nett ved våre to skoler 
 Etablering rom ulike tjenester Manndalen skole 
 Kommende rettssak med Skanska mars 2020 
 Dialog med fylket om elektrifisering av ferger og ev sperring av båthavna i Olderdalen 
 Revisjon snøscooterløyper 
 Drift av snøscooterløyper 

 
Stine Pedersen gav en orientering om utfordringene innenfor renhold i forhold til sykefravær, 
avklaring av stillinger samt arealer som tas i bruk uten at dette på forhånd er lagt inn i budsjettet.   
Videre ble det orientert om at pålegg fra Mattilsynet når det gjelder vannverket i Numedalen, er 
utsatt frist satt til 02.11. 
 
Utvalgsleder orienterte om at kommunestyret i sak 13/20 ble det vedtatt at Trollvik skole skal 
legges ut på salg, kommunedirektøren ble gitt fullmakt til å fullføre salget. 
 
Videre orienterte utvalgsleder om at følgende satser for vann- og avløpsgebyr ble vedtatt i k-sak 
17/20. 
 
 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. 
 
Hovedutvalg for miljø, drift og utvikling ønsker at det gis følgende orienteringer på neste møte; 

 En oversikt over strømforbruket i de kommunale bygningene 
 Konkrete tall på innsparing ved å slå sammen sonene når det gjelder veglys 

 
 
Utvalget gjorde følgende enstemmige innstilling til vedtak: 

1. Hovedutvalg for miljø, drift og utvikling ser det som svært viktig at administrasjonen 
viser budsjettdisiplin, og utvalget vil ha fokus på budsjett og budsjettarbeid framover. 

2.  Hovedutvalget for miljø, drift og utvikling ber om at det fremmes en sak på neste møte 
som omhandler planlagt personell til renhold på helsetunet, i forhold til hvor mange som 
er i arbeid der i dag, samt hvilke områder som er tatt i bruk på helsetunet. 

3. Hovedutvalget for miljø, drift og utvikling ber om at det fremmes en sak på neste møte 
som gir en total oversikt over alle leieavtaler som kommunen har inngått, kostnad, 
varighet og hva leieavtalen omfatter. 

4. Hovedutvalget for miljø, drift og utvikling ber om at det fremmes en sak på neste møte 
som omhandler drift av Kåfjord helsesenter, utleie samt mulighet for å samlokalisere 
annen teknisk drift i bygget. 

 

Vedtak: 
1. Hovedutvalg for miljø, drift og utvikling ser det som svært viktig at administrasjonen 

viser budsjettdisiplin, og utvalget vil ha fokus på budsjett og budsjettarbeid framover. 
2.  Hovedutvalget for miljø, drift og utvikling ber om at det fremmes en sak på neste møte 

som omhandler planlagt personell til renhold på helsetunet, i forhold til hvor mange som 
er i arbeid der i dag, samt hvilke områder som er tatt i bruk på helsetunet. 

3. Hovedutvalget for miljø, drift og utvikling ber om at det fremmes en sak på neste møte 
som gir en total oversikt over alle leieavtaler som kommunen har inngått, kostnad, 
varighet og hva leieavtalen omfatter. 

4. Hovedutvalget for miljø, drift og utvikling ber om at det fremmes en sak på neste møte 
som omhandler drift av Kåfjord helsesenter, utleie samt mulighet for å samlokalisere 
annen teknisk drift i bygget. 

 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Utvalg for miljø, drift og utvikling tar saken til orientering. 
 
 



PS 10/20 Gjesteplasser i Djupvik - og Løkvoll fiskerihavner 

Saksprotokoll i Utvalg for miljø, drift og utvikling- 03.03.2020  

Behandling: 
 
UMDU gjorde følgende enstemmige tillegg til nytt pkt 1,  ....  Saka legges fram på neste møte, 
før endelig vedtak i kommunestyret.  
 
 

Vedtak: 
I forbindelse med innkreving av gjesteplassavgift ved fiskerihavnene i Djupvik og Løkvoll, samt 
«Nato-kaia» i Olderdalen, bes administrasjonen om å utarbeide rutiner som letter innkreving av 
og betaling for bruk av gjesteplassene. Saka legges fram på neste møte, før endelig vedtak i 
kommunestyret.  
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
I forbindelse med innkreving av gjesteplassavgift ved fiskerihavnene i Djupvik og Løkvoll, samt 
«Nato-kaia» i Olderdalen, bes administrasjonen om å utarbeide rutiner som letter innkreving av 
og betaling for bruk av gjesteplassene. 
 
 


