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       Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

RS 9/20 Kopi fra Storfjord kommune: Evaluering av 
innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms 

 2015/114 

RS 10/20 Rullering av planstrategi  2017/437 
RS 11/20 Protokoll fra møte i regionrådet 24.-25.02.20  2020/24 
RS 12/20 Protokoll fra møte i regionrådet 24.03.20  2020/24 
RS 13/20 Protokoll fra møte i regionrådet mandag 30.03.20  2020/24 
RS 14/20 Faglig forum for formannskapssekretærer  2019/340 
PS 23/20 Orientering om pågående pandemi - Korona  2020/204 
PS 24/20 Bakgrunn for arbeidsmøte om coronatiltak for 

bedrifter med stor utfordringer 
 2020/233 

PS 25/20 Heising av Pride-flagg i Nord-Troms kommunene 
6. juni 

 2015/545 

PS 26/20 Om reglement for Kåfjord ungdomsråd  2015/545 
PS 27/20 Lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for 

forurensing fra nedgravde oljetankanlegg, 
Gàivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon 
komuuni - Endelig vedtak 

 2015/17 

PS 28/20 Kommunal planstrategi 2020-2023  2019/411 
PS 29/20 Sluttbehandling - Reguleringsplan for Fossen  2015/1385 
PS 30/20 Overbygg til råkloakkpumpestasjon Løkvoll - 

HMS 
 2019/9 

PS 31/20 Høydebasseng Løkvoll - Manndalen vannverk  2019/9 
PS 32/20 Støtte til bedriftene i Kåfjord i forbindelse med 

corona-situasjonen 
 2020/233 

PS 33/20 EVAKUER BARNA FRA MORIA NÅ!  2019/340 
 
Møtet startet kl.11.00. 
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 
Protokollunderskrivere: Arthur Kjelstrup-Olsen AP og Bjørn-Even Salamonsen Krf – 
enstemmig valgt. 
Svein O. Leiros stilte spørsmål med følgende politiske saker 25-26-27 og 30, hvorfor er de ikke 
behandles i underliggende utvalg før kommunestyret? 
Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad svarte om de sakene, noen er behandlet tidligere i andre 
utvalg, mens noen går direkte til kommunestyret, som andre saker har vært tidligere. 
Referatsaker: Tatt til orientering. 
Kongens fortjenestemedalje til Torleif Lyngstad. 
Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad tildeler denne privat, så tas den offentlige tildelingen ved 
en senere anledning. 
Fra kommunestyret: En velfortjent Kongens Fortjenestemedalje til Torleif Lyngstad! 



 
Tilsendt sak om Moria ble vedtatt å behandles som siste sak. 
 
Kommunedirektør Einar Pedersen redegjorde for den økonomiske situasjonen. 
Det jobbes fortløpende i enhetene med å få ned utgiftene. 
Tatt til orientering. 
 
Møtet ble hevet kl.16.15. 
  



RS 9/20 Kopi fra Storfjord kommune: Evaluering av innkjøpssamarbeidet i 
Nord-Troms 

RS 10/20 Rullering av planstrategi 

RS 11/20 Protokoll fra møte i regionrådet 24.-25.02.20 

RS 12/20 Protokoll fra møte i regionrådet 24.03.20 

RS 13/20 Protokoll fra møte i regionrådet mandag 30.03.20 

RS 14/20 Faglig forum for formannskapssekretærer 

  



PS 23/20 Orientering om pågående pandemi - Korona 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 17.04.2020  

Behandling: 
Kommunedirektør Einar Pedersen orienterte om kommunens arbeid i forhold til pandemi. 
Kommunalsjef helse Trond Skotvold redegjorde for koronatelefon. 
Svein O. Leiros SP stilte spørsmål i forhold til skoleskyss? 
Kommunalsjef Elisabeth Gulbrandsen redegjorde for dette, det er sendt felles henvendelse til 
Troms fylke trafikk. 
Svein O. Leiros: Vil gi skryt for håndtering av en krevende situasjon til administrasjon og 
politisk ledelse. 
 
Votering: 
Saken ble enstemmig tatt til orientering. 
 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Legges fram uten innstilling. 
 
 

PS 24/20 Bakgrunn for arbeidsmøte om coronatiltak for bedrifter med stor 
utfordringer 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 17.04.2020  

Behandling: 
Votering: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommunestyre ser svært positivt på redningspakkene som er kommet fra Stortinget, 
Sametinget og fylkeskommunen.  
2. Kåfjord kommunestyre ber administrasjon å få en oversikt over de ulike ordningene og 
redningspakkene som foreligger, og da spesielt hvordan ordningene treffer næringslivet i 
Kåfjord. Vi viser for øvrig til avtalen Kåfjord kommune har med Halti Næringshage. 
Næringshagen er også en viktig aktør og har ulike ordninger for støtte til næringslivet i Kåfjord.  
3. Det sendes ut et informasjonsbrev/oversikt til alle næringsaktørene i Gaivuotna – Kåfjord- 
Kaivuono om disse ordningene 
4. Kåfjord kommune tilbyr betalingsutsettelse på lån, avdragsfrihet, inngåelse av 
nedbetalingsavtaler, og forsinkelsesrenten settes ned i en periode.  



5. Det brukes kr. 500.000.- fra grunnkapitalen i næringsfondet, som en søkbar ordning. 
Næringskonsulenten lager retningslinjer for denne ordningen. Dette legges fram for 
kommunestyret.  
6.  Det skal vurderes fortløpende hvordan de statlige tiltakene slår ut for næringslivet og 
befolkningen i Kåfjord. Dette skal være styrende for fremtidige lokale tiltak. 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskap- 06.04.2020  

Behandling: 
Næringskonsulent Jens Kristian Nilsen redegjorde for sak. 
Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad, og næringskonsulent Jens Kristian Nilsen er i dialog 
med næringslivet i Kåfjord, og næringskonsulent er tilgjengelig ved behov for hjelp å se på de 
ulike ordningene for den enkelte bedrift. 
 
Formannskapet kom med følgende forslag: 
1. Kåfjord formannskap ser svært positivt på redningspakkene som er kommet fra Stortinget, 
Sametinget og fylkeskommunen.  
2. Kåfjord formannskap ber administrasjon å få en oversikt over de ulike ordningene og 
redningspakkene som foreligger, og da spesielt hvordan ordningene treffer næringslivet i 
Kåfjord. Vi viser for øvrig til avtalen Kåfjord kommune har med Halti Næringshage. 
Næringshagen er også en viktig aktør og har ulike ordninger for støtte til næringslivet i Kåfjord.  
3. Det sendes ut et informasjonsbrev/oversikt til alle næringsaktørene i Gaivuotna – Kåfjord- 
Kaivuono om disse ordningene 
4. Kåfjord formannskap tilbyr betalingsutsettelse på lån, avdragsfrihet, inngåelse av 
nedbetalingsavtaler, og forsinkelsesrenten settes ned i en periode.  
5. Det brukes kr. 500.000.- fra grunnkapitalen i næringsfondet, som en søkbar ordning. 
Næringskonsulenten lager retningslinjer for denne ordningen. Dette legges fram for 
kommunestyret.  
6.  Det skal vurderes fortløpende hvordan de statlige tiltakene slår ut for næringslivet og 
befolkningen i Kåfjord. Dette skal være styrende for fremtidige lokale tiltak. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
 
1. Kåfjord formannskap ser svært positivt på redningspakkene som er kommet fra Stortinget, 
Sametinget og fylkeskommunen.  
2. Kåfjord formannskap ber administrasjon å få en oversikt over de ulike ordningene og 
redningspakkene som foreligger, og da spesielt hvordan ordningene treffer næringslivet i 
Kåfjord. Vi viser for øvrig til avtalen Kåfjord kommune har med Halti Næringshage. 
Næringshagen er også en viktig aktør og har ulike ordninger for støtte til næringslivet i Kåfjord.  
3. Det sendes ut et informasjonsbrev/oversikt til alle næringsaktørene i Gaivuotna – Kåfjord- 
Kaivuono om disse ordningene 
4. Kåfjord formannskap tilbyr betalingsutsettelse på lån, avdragsfrihet, inngåelse av 
nedbetalingsavtaler, og forsinkelsesrenten settes ned i en periode.  
5. Det brukes kr. 500.000.- fra grunnkapitalen i næringsfondet, som en søkbar ordning. 
Næringskonsulenten lager retningslinjer for denne ordningen. Dette legges fram for 
kommunestyret.  



6.  Det skal vurderes fortløpende hvordan de statlige tiltakene slår ut for næringslivet og 
befolkningen i Kåfjord. Dette skal være styrende for fremtidige lokale tiltak. 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 
 

PS 25/20 Heising av Pride-flagg i Nord-Troms kommunene 6. juni 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 17.04.2020  

Behandling: 
Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad redegjorde for sak. 
 
Svein O. Leiros kom med følgende utsettelsesforslag fra SP, Krf, MDG og Frp: 
Saken utsettes og sendes tilbake for en bredere og grundigere behandling i utvalgene og 
formannskap.  
Vi viser også til lovverket som er gjeldende for flagging, og innstillingen går imot gjeldende lov. 
 
Votering utsettelsesforslaget: 
Utsettelsesforslaget falt da det fikk 8 stemmer (SP, Krf, MDG, Frp), 9 (AP/H) stemte imot 
forslaget. 
 
Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad og kommuenedirektør Einar Pedersen redegjorde for sak, 
og andre kommuners behandling av samme sak, bl.a. Øksnes kommune. 
Einar Eriksen Krf: Skal vi ha frislipp på alle flagg? Saken er ikke grundig saksbehandlet, åpner 
for å bryte loven. 
Svein O. Leiros SP: Opposisjonspartiene ønsker bredere behandling.  
Bjørn-Even Salamonsen Krf: Må se i forhold til den kristne tradisjonen i Kåfjord. Må se på lov 
diskusjonen, kan man flagge hvis det ikke er arrangement? 
Britt Pedersen AP: Saken er lagt fram til kommunestyret for behandling, og saken setter fokus 
på mangfold, inkludering og toleranse. 
Jens A. Butter Simonsen H: Saken er ikke bra nok saksbehandlet. 
 
Kommunestyret kom med følgende utsettelsesforslag: 
Saken sendes tilbake til administrasjonen, hvor man ser på lovgrunnlaget for å heise andre flagg 
enn det samiske eller det norske. Saken behandles i neste formannskapsmøte, og sluttbehandles i 
kommunestyremøtet i løpet av mai. 
 
Votering utsettelsesforslaget: 
Kommunestyrets forslag ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Saken sendes tilbake til administrasjonen, hvor man ser på lovgrunnlaget for å heise andre flagg 
enn det samiske eller det norske. Saken behandles i neste formannskapsmøte, og sluttbehandles i 
kommunestyremøtet i løpet av mai. 
 
 
 



 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Kåfjord kommune flagger ved rådhuset på Pride-dagen 6.juni 2020, samt ved kommende 

Pride-arrangementer i Nord-Troms. 
2. Pride-flagg kjøpes inn over kommunens kulturbudsjett.  

 

PS 26/20 Om reglement for Kåfjord ungdomsråd 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 17.04.2020  

Behandling: 
Votering: 
Ungdomsrådets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Reglement for Kåfjord ungdomsråd vedtas som foreslått med følgende endring i nytt punkt f): 
Representantene velges inn av skolenes elevråd og følger følgende fordeling:  
2 representanter fra Olderdalen skole (+ 1 vara), 2 representanter fra Manndalen skole (+ 1 
vara), 2 representanter fra Indre Kåfjord skole (+ 1 vara) og 2 representanter fra videregående 
skole*. 
Valget foregår slik at elevrådene på de enkelte skolene innhenter informasjon om hvem som 
ønsker å være med i ungdomsrådet på sin skole i alderen 13-16, for så å velge ut 2 + 1 vara ut 
ifra dette utvalget. Elevrådet stemmer over innmeldte kandidater og de tre kandidatene med flest 
stemmer blir henholdsvis representanter og vararepresentanter.  
*Dersom ingen vgs-elever fra Kåfjord er representert i elevråd, sendes forespørsel ut til 
tidligere ungdomsrådsrepresentanter og/ eller andre Kåfjord-elever ved omkringliggende vgs-
skoler.   
 
Nytt reglement for Kåfjord ungdomsråd vedtas derfor som følger: 
REGLEMENT FOR UNGDOMSRÅDET I GAIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD 
KOMMUNE / KAIVUONON KOMUUNI.  
 
§ 1. Hovedmålsetting  
Rådet skal arbeide for bedre arbeids-, bo- og kulturtilbud for barn og ungdom som bor, og som 
ønsker å bo i kommunen. 
 
§ 2. Valg og sammensetning 

a) Ungdomsrådet velges av kommunestyret og opprettes, samt organiseres i henhold til 
bestemmelsene i kommuneloven, jf. §5-2, og forskrift om medvirkningsordninger, jf. §1-
3. 

b) Ungdomsrådet består av inntil 8 medlemmer som møter fast + 3 varamedlemmer. 
c) Varamedlemmer er ikke personlig og innkalling skjer etter liste. 
d) Rådets medlemmer skal bestå av ungdom i alderen 13-19 år. 
e) Valg skal foregå hvert år. 
f) Representantene velges inn av skolenes elevråd og følger følgende fordeling: 2 

representanter fra Olderdalen skole (+1 vara), 2 representanter fra Manndalen skole (+1 
vara), 2 representanter fra Indre Kåfjord skole (+1 vara) og 2 representanter fra 
videregående skole*. Valget foregår slik at elevrådene på de enkelte skolene innhenter 



informasjon om hvem som ønsker å være med i ungdomsrådet på sin skole i alderen 13-
16, for så å velge ut 2 +1 vara ut ifra dette utvalget. Elevrådet stemmer over innmeldte 
kandidater og de tre kandidatene med flest stemmer blir henholdsvis faste representanter 
og vararepresentanter. *Dersom ingen vgs-elever fra Kåfjord er representert i elevråd, sendes 
forespørsel ut til tidligere ungdomsrådsrepresentanter og/ eller andre Kåfjord-elever ved 
omkringliggende vgs-skoler. 

g) Medlemmene oppnevnes for 2 år, men man skal etterstrebe å sikre kontinuitet ved å 
skifte ut noen medlemmer ved valg hvert år. Leder oppnevnes for 2 år, nestleder 
oppnevnes for 1 år. 

h) Ved valg av representanter til de ulike utvalgene, skal man etterstrebe en tilnærmet lik 
totalbelastning per representant. Det vil si at man ikke velger samme representant i flere 
utvalg. 

i) Rådet konstituerer seg selv, også ved valg av leder. 
 
 

Ved sammensetningen av rådet skal følgende forsøkes ivaretas:  
 Begge kjønn skal være representert  
 Ungdomsskolene skal være representert  
 Videregående skole skal være representert  
 Ungdomsklubbene skal være representert  
 
§ 3. Ansvar, rettigheter og oppgaver  
Ungdomsrådet skal tale ungdommenes sak overfor kommunale myndigheter og skaffe ungdom 
innsyn og dermed mulighet for innflytelse.  
 
Ungdomsrådets medlemmer er pliktige til å møte på 3 av 5 møter årlig, eller melde forfall med 
gyldig fraværsårsak. Dersom dette kravet ikke imøtekommes vil medlemmet miste sin plass i 
ungdomsrådet. 
 
Rettigheter  
Ungdomsrådet har møte- og forslagsrett i saker som ikke er taushetsbelagte i:  
 Kommunestyret med 1 representant  
 Hovedutvalg for miljø, drift- og utvikling med 1 representant  
 Formannskapet med 1 representant  
 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg med 1 representant  
 
Møteinnkalling og saksliste sendes som til folkevalgte representanter.  
 
Ungdomsrådet kan i tillegg velge en politiker i hvert utvalg som sin kontaktperson. Disse 
kontaktene skal oppnevnes i kommunestyret.  
 
Oppgaver  
Ungdomsrådet skal:  
 Være kontaktorgan for ungdom 
 Sette søkelyset på aktuelle temaer ved informasjon og dialog/ diskusjon  
 Gjøre kjent arrangementer og aktiviteter for ungdom  
 Være medarrangør på arrangementer der det faller seg naturlig  
 Lage årsmelding for sin virksomhet  
 Gjøre kjent utlysninger av midler som ungdom kan søke på  
 Tildele rusforebyggende midler etter søknader  
 Være med på å rekruttere nye medlemmer til rådet  



 Velge 2 representanter til RUST- det regionale ungdomsrådet  
 Gi høringssvar og innspill i saker som angår ungdom 
 
§ 4. Ungdomsrådets møter  
a) Ungdomsrådet skal følge møteplanen som vedtas i begynnelsen av hvert år, eller når leder 
finner det påkrevet. Medlemmene kan også be om møte ved viktige saker som ønskes tatt opp 
før neste møtedato.  
b) Ungdomsrådet innkalles gjennom e-post/ SMS og Facebook med minst 7 dagers varsel.  
c) Ungdomsrådet kan innkalle andre dersom de finner det nødvendig.  
d) Ungdomsrådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.  
e) Avgjørelse treffes av alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.  
f) Det skal føres møteprotokoll, og utskrift av møteprotokoll sendes medlemmene av rådet og 
legges i rådets Facebook-gruppe. Dersom saker ønskes tatt opp i et annet utvalg sendes saken til 
etatsleder for utvalget, eventuelt ordfører og rådmann til orientering.  
 
§ 5. Opplæring og økonomi  
a) Kulturkonsulenten har ansvar for å bistå ungdomsrådet med tilrettelegging, 
sekretariatsfunksjonen og opplæringstiltak etter ønske og behov  
b) Årlig skolering av ungdomsrådet skjer i regi av RUST- det regionale ungdomsrådet i 
NordTroms. 
c) Ungdomsrådet skal ha egen budsjettpost til disposisjon for opplæring og reise, samt for andre 
aktiviteter. 
d) Ungdomsrådets medlemmer får møtegodtgjørelse lik de øvrige medlemmer i politiske utvalg 
i kommunen. Denne utbetales ved kommunens lønningsdato, den 12. i hver måned.  
 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet- 04.12.2019  

Behandling: 
Ungdomsrådet gjennomgikk nåværende reglement for Kåfjord ungdomsråd og forslag til 
endringer med bakgrunn i ny kommunelov. Ungdomsrådet ønsket følgende endring relatert til 
valg av representanter: Elevrådene på de enkelte skolene innhenter informasjon om hvem som 
ønsker å være med i ungdomsrådet på sin skole i alderen 13-16 år. Deretter stemmer elevrådet 
over innmeldte kandidater og velger inn sine 2 faste +1 vararepresentanter ut ifra hvilke tre som 
får flest stemmer. Bakgrunnen for denne endringen i allerede foreslått endring i reglement, er at 
Kåfjord ungdomsråd ønsker at også elever utenfor elevråd skal få mulighet til å melde sin 
interesse for å være med i ungdomsrådet.  
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Reglement for Kåfjord ungdomsråd vedtas som foreslått med følgende endring i nytt punkt f): 
Representantene velges inn av skolenes elevråd og følger følgende fordeling:  
2 representanter fra Olderdalen skole (+ 1 vara), 2 representanter fra Manndalen skole (+ 1 
vara), 2 representanter fra Indre Kåfjord skole (+ 1 vara) og 2 representanter fra videregående 
skole*. 
Valget foregår slik at elevrådene på de enkelte skolene innhenter informasjon om hvem som 
ønsker å være med i ungdomsrådet på sin skole i alderen 13-16, for så å velge ut 2 + 1 vara ut 



ifra dette utvalget. Elevrådet stemmer over innmeldte kandidater og de tre kandidatene med flest 
stemmer blir henholdsvis representanter og vararepresentanter.  
*Dersom ingen vgs-elever fra Kåfjord er representert i elevråd, sendes forespørsel ut til 
tidligere ungdomsrådsrepresentanter og/ eller andre Kåfjord-elever ved omkringliggende vgs-
skoler.   
 
Nytt reglement for Kåfjord ungdomsråd vedtas derfor som følger: 
REGLEMENT FOR UNGDOMSRÅDET I GAIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD 
KOMMUNE / KAIVUONON KOMUUNI.  
 
§ 1. Hovedmålsetting  
Rådet skal arbeide for bedre arbeids-, bo- og kulturtilbud for barn og ungdom som bor, og som 
ønsker å bo i kommunen. 
 
§ 2. Valg og sammensetning 

j) Ungdomsrådet velges av kommunestyret og opprettes, samt organiseres i henhold til 
bestemmelsene i kommuneloven, jf. §5-2, og forskrift om medvirkningsordninger, jf. §1-
3. 

k) Ungdomsrådet består av inntil 8 medlemmer som møter fast + 3 varamedlemmer. 
l) Varamedlemmer er ikke personlig og innkalling skjer etter liste. 
m) Rådets medlemmer skal bestå av ungdom i alderen 13-19 år. 
n) Valg skal foregå hvert år. 
o) Representantene velges inn av skolenes elevråd og følger følgende fordeling: 2 

representanter fra Olderdalen skole (+1 vara), 2 representanter fra Manndalen skole (+1 
vara), 2 representanter fra Indre Kåfjord skole (+1 vara) og 2 representanter fra 
videregående skole*. Valget foregår slik at elevrådene på de enkelte skolene innhenter 
informasjon om hvem som ønsker å være med i ungdomsrådet på sin skole i alderen 13-
16, for så å velge ut 2 +1 vara ut ifra dette utvalget. Elevrådet stemmer over innmeldte 
kandidater og de tre kandidatene med flest stemmer blir henholdsvis faste representanter 
og vararepresentanter. *Dersom ingen vgs-elever fra Kåfjord er representert i elevråd, sendes 
forespørsel ut til tidligere ungdomsrådsrepresentanter og/ eller andre Kåfjord-elever ved 
omkringliggende vgs-skoler. 

p) Medlemmene oppnevnes for 2 år, men man skal etterstrebe å sikre kontinuitet ved å 
skifte ut noen medlemmer ved valg hvert år. Leder oppnevnes for 2 år, nestleder 
oppnevnes for 1 år. 

q) Ved valg av representanter til de ulike utvalgene, skal man etterstrebe en tilnærmet lik 
totalbelastning per representant. Det vil si at man ikke velger samme representant i flere 
utvalg. 

r) Rådet konstituerer seg selv, også ved valg av leder. 
 
 

Ved sammensetningen av rådet skal følgende forsøkes ivaretas:  
 Begge kjønn skal være representert  
 Ungdomsskolene skal være representert  
 Videregående skole skal være representert  
 Ungdomsklubbene skal være representert  
 
§ 3. Ansvar, rettigheter og oppgaver  
Ungdomsrådet skal tale ungdommenes sak overfor kommunale myndigheter og skaffe ungdom 
innsyn og dermed mulighet for innflytelse.  
 



Ungdomsrådets medlemmer er pliktige til å møte på 3 av 5 møter årlig, eller melde forfall med 
gyldig fraværsårsak. Dersom dette kravet ikke imøtekommes vil medlemmet miste sin plass i 
ungdomsrådet. 
 
Rettigheter  
Ungdomsrådet har møte- og forslagsrett i saker som ikke er taushetsbelagte i:  
 Kommunestyret med 1 representant  
 Hovedutvalg for miljø, drift- og utvikling med 1 representant  
 Formannskapet med 1 representant  
 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg med 1 representant  
 
Møteinnkalling og saksliste sendes som til folkevalgte representanter.  
 
Ungdomsrådet kan i tillegg velge en politiker i hvert utvalg som sin kontaktperson. Disse 
kontaktene skal oppnevnes i kommunestyret.  
 
Oppgaver  
Ungdomsrådet skal:  
 Være kontaktorgan for ungdom 
 Sette søkelyset på aktuelle temaer ved informasjon og dialog/ diskusjon  
 Gjøre kjent arrangementer og aktiviteter for ungdom  
 Være medarrangør på arrangementer der det faller seg naturlig  
 Lage årsmelding for sin virksomhet  
 Gjøre kjent utlysninger av midler som ungdom kan søke på  
 Tildele rusforebyggende midler etter søknader  
 Være med på å rekruttere nye medlemmer til rådet  
 Velge 2 representanter til RUST- det regionale ungdomsrådet  
 Gi høringssvar og innspill i saker som angår ungdom 
 
§ 4. Ungdomsrådets møter  
a) Ungdomsrådet skal følge møteplanen som vedtas i begynnelsen av hvert år, eller når leder 
finner det påkrevet. Medlemmene kan også be om møte ved viktige saker som ønskes tatt opp 
før neste møtedato.  
b) Ungdomsrådet innkalles gjennom e-post/ SMS og Facebook med minst 7 dagers varsel.  
c) Ungdomsrådet kan innkalle andre dersom de finner det nødvendig.  
d) Ungdomsrådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.  
e) Avgjørelse treffes av alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.  
f) Det skal føres møteprotokoll, og utskrift av møteprotokoll sendes medlemmene av rådet og 
legges i rådets Facebook-gruppe. Dersom saker ønskes tatt opp i et annet utvalg sendes saken til 
etatsleder for utvalget, eventuelt ordfører og rådmann til orientering.  
 
§ 5. Opplæring og økonomi  
a) Kulturkonsulenten har ansvar for å bistå ungdomsrådet med tilrettelegging, 
sekretariatsfunksjonen og opplæringstiltak etter ønske og behov  
b) Årlig skolering av ungdomsrådet skjer i regi av RUST- det regionale ungdomsrådet i 
NordTroms. 
c) Ungdomsrådet skal ha egen budsjettpost til disposisjon for opplæring og reise, samt for andre 
aktiviteter. 
d) Ungdomsrådets medlemmer får møtegodtgjørelse lik de øvrige medlemmer i politiske utvalg 
i kommunen. Denne utbetales ved kommunens lønningsdato, den 12. i hver måned.  
 



 
 

Rådmannens innstilling 
1. Saken legges frem til behandling i Kåfjord ungdomsråd.  
2. Saken sendes videre til behandling i Kåfjord kommunestyre.  

PS 27/20 Lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensing fra 
nedgravde oljetankanlegg, Gàivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon 
komuuni - Endelig vedtak 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 17.04.2020  

Behandling: 
Svein O. Leiros SP: Opprinnelig saksfremlegg med vedlegg, burde vært lagt til denne saken, for 
å vise tidligere behandling. 
 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kåfjord kommunestyre vedtar Lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensing fra 
nedgravde oljetankanlegg, Gàivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni 
i henhold til Forurensingsforskriftens kapittel 1, med virkning fra vedtaksdato. 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Kåfjord kommunestyre vedtar Lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensing fra 
nedgravde oljetankanlegg, Gàivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni 
i henhold til Forurensingsforskriftens kapittel 1, med virkning fra vedtaksdato. 
 
 

PS 28/20 Kommunal planstrategi 2020-2023 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 17.04.2020  

Behandling: 
Saksbehandler Bendik Fanghol redegjorde for sak. 
 
Kommunestyret kom med følgende forslag: 

1. Kommunestyret tar saken til orientering. 
2. De folkevalgte oppfordres til å komme med skriftlig innspill innen 27.april. 

 
Votering: 
Kommunestyrets forslag ble enstemmig vedtatt, kommunedirektørens innstilling falt. 
 



Vedtak: 
1. Kommunestyret tar saken til orientering. 
2. De folkevalgte oppfordres til å komme med skriftlig innspill innen 27.april. 

 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Kommunestyret stiller seg bak forslaget til kommunal planstrategi. 

 

PS 29/20 Sluttbehandling - Reguleringsplan for Fossen 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 17.04.2020  

Behandling: 
Lisa K. Mo kom med følgende forslag fra AP/H: 
Reguleringsområdet BUH1 som er foreslått regulert til utleiehytter gjøres om, og legges inn 
under området BNA2: nærmiljøanlegg. Det kan for eksempel etableres klatrepark i det aktuelle 
området. 
 
Svein O. Leiros kom med følgende forslag fra SP/Krf/MDG/Frp: 
Ut ifra forslag fra flertallsgruppas forslag om å fjerne BUH1 til BNA2 ber vi om at saken 
utsettes, og det tas en ny runde med alle berørte parter. 
 
Veronje Simonsen UR fratrådte møtet kl.14.50. 
 
Svein O. Leiros SP stilte spørsmål om sin habilitet, som daglig leder for Senter for Nordlige folk 
og fratrådte behandlingen. 
Stian Pedersen AP stilte spørsmål om sin habilitet, som sitter i styret til Senter for Nordlige folk 
og fratrådte behandlingen. 
Et enstemmig kommunestyre erklærte begge inhabil, etter Forvaltningsloven § 6. 
 
Første forslag fra Lisa K. Mo og Svein O. Leiros ble trukket, det utarbeides felles forslag fra 
kommunestyret.   
Lisa K. Mo kom med følgende utsettelsesforslag fra kommunestyret: 
Saken utsettes. Administrasjonen går i dialog med Riddu Riddu festivalen og Senter for 
Nordlige Folk. Det er ønskelig at område BUH1 reguleres til BNA2: Nærmiljøanlegg. Saken 
sluttbehandles i kommunestyremøtet i mai. 
 
Votering: 
Kommunestyrets utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Svein O. Leiros og Stian Pedersen tiltrådte behandlingen. 

Vedtak: 
Saken utsettes. Administrasjonen går i dialog med Riddu Riddu festivalen og Senter for 
Nordlige Folk. Det er ønskelig at område BUH1 reguleres til BNA2: Nærmiljøanlegg. Saken 
sluttbehandles i kommunestyremøtet i mai. 



 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskap- 20.03.2020  

Behandling: 
Saksbehandler Bård Bendik Fanghol redegjorde for sak. 
 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Formannskapet vedtar reguleringsplan for Fossen og deler av fylkesveg 332 med 

tilhørende planbeskrivelse, bestemmelser, plankart og merknadsbehandling jf. PBL  
§ 12-1. 

2. Formannskapets vedtak oversendes kommunestyret for endelig vedtak. Jf. PBL § 12-
12. 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Formannskapet vedtar reguleringsplan for Fossen og deler av fylkesveg 332 med 

tilhørende planbeskrivelse, bestemmelser, plankart og merknadsbehandling jf. PBL  
§ 12-1. 

2. Formannskapets vedtak oversendes kommunestyret for endelig vedtak. Jf. PBL § 12-
12. 

 

PS 30/20 Overbygg til råkloakkpumpestasjon Løkvoll - HMS 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 17.04.2020  

Behandling: 
Svein O. Leiros SP stilte spørsmål om pris? 
Kommunalsjef drift og utvikling Gunn Andersen svarte på spørsmålet. 
 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Midler til råtekontroll av stolper for 2020 omdisponeres til overbygg 

råkloakkpumpestajon Løkvoll, kr.250 000,- 
2. Råtekontroll av stolper utsettes til 2021, samlet sum 500 000,- 

 
 
 
 



Kommunedirektørens innstilling: 
1. Midler til råtekontroll av stolper for 2020 omdisponeres til overbygg 

råkloakkpumpestajon Løkvoll, 250 000,- 
2. Råtekontroll av stolper utsettes til 2021, samlet sum 500 000,- 

 
 

PS 31/20 Høydebasseng Løkvoll - Manndalen vannverk 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 17.04.2020  

Behandling: 
Svein O. Leiros SP: Det er ikke gjort noe med saken siden februar 2019. 
 
Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad kom med følgende utsettelsesforslag fra kommunestyret: 
Saken utsettes, og kommunestyret ber om utredning på det som er etterspurt i vedtak i februar 
2019. 
 
Votering: 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Saken utsettes, og kommunestyret ber om utredning på det som er etterspurt i vedtak i februar 
2019. 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 12.02.2019  

Behandling: 
Ordfører Svein O. Leiros kom med følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes. 
Det ønskes en ny utredning i forbindelse til lekkasjer på linja, samt innsnevring og kostnader for 
en rundkjøring i Manndalen. 
Saken legges fram til neste møte. 
 
Votering: 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Saken utsettes. 
Det ønskes en ny utredning i forbindelse til lekkasjer på linja, samt innsnevring og kostnader for 
en rundkjøring i Manndalen. 
Saken legges fram til neste møte. 
 
 
 



 
 

Saksprotokoll i Formannskap- 04.02.2019  

Behandling: 
Hovedutvalg for miljø, drift og utvikling sitt vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Administrasjonen igangsetter prosjektering av Høydebasseng Løkvoll - Manndalen 

vannverk i henhold til anbefalte utbyggingstrinn 1 og 2 i rapport av 18.12.2018 
2. Prosjektering av utbyggingstrinn 1- høydebasseng i kombinasjon med bygging av ny 

ledning prioriteres inneværende år, og kostnadene (sum 562 500,- inkl.mva) dekkes av 
låneopptak. 

3. Kostnadene til prosjektering av utbyggingstrinn 2 legges til kapitalbudsjett 2020. 
4. Utbyggingskostnadene (Vanntiltak Øvermyra: 5 500 000,- + 5 750 000,- inkl. mva) er 

lagt i økonomiplan for 2020-2022, kapitalbudsjettet for 2020. 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 22.01.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig pkt 1 enstemmig vedtatt.  Rådmannen endrer pkt 2;til 
utbyggingstrinn 1 – høydebasseng i kombinasjon med bygging av ny ledning osv. 
Nytt pkt 2 enstemmig vedtatt. 
 

1. Administrasjonen igangsetter prosjektering av Høydebasseng Løkvoll - Manndalen 
vannverk i henhold til anbefalte utbyggingstrinn 1 og 2 i rapport av 18.12.2018 

2. Prosjektering av utbyggingstrinn 1- høydebasseng i kombinasjon med bygging av ny 
ledning prioriteres inneværende år, og kostnadene (sum 562 500,- inkl.mva) dekkes av 
låneopptak. 

3. Kostnadene til prosjektering av utbyggingstrinn 2 legges til kapitalbudsjett 2020. 
4. Utbyggingskostnadene (Vanntiltak Øvermyra: 5 500 000,- + 5 750 000,- inkl. mva) er 

lagt i økonomiplan for 2020-2022, kapitalbudsjettet for 2020. 
 
 

Vedtak: 
1. Administrasjonen igangsetter prosjektering av Høydebasseng Løkvoll - Manndalen 

vannverk i henhold til anbefalte utbyggingstrinn 1 og 2 i rapport av 18.12.2018 
2. Prosjektering av utbyggingstrinn 1- høydebasseng i kombinasjon med bygging av ny 

ledning prioriteres inneværende år, og kostnadene (sum 562 500,- inkl.mva) dekkes av 
låneopptak. 

3. Kostnadene til prosjektering av utbyggingstrinn 2 legges til kapitalbudsjett 2020. 
4. Utbyggingskostnadene (Vanntiltak Øvermyra: 5 500 000,- + 5 750 000,- inkl. mva) er 

lagt i økonomiplan for 2020-2022, kapitalbudsjettet for 2020. 
 
 



 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Administrasjonen igangsetter prosjektering av Høydebasseng Løkvoll - Manndalen 

vannverk i henhold til anbefalte utbyggingstrinn 1 og 2 i rapport av 18.12.2018 
2. Prosjektering av utbyggingstrinn 1 (I og II) prioriteres inneværende år, og kostnadene 

(sum 562 500,- inkl.mva) dekkes av låneopptak. 
3. Kostnadene til prosjektering av utbyggingstrinn 2 legges til kapitalbudsjett 2020 
4. Utbyggingskostnadene (Vanntiltak Øvermyra: 5 500 000,- + 5 750 000,- inkl. mva) er 

lagt i økonomiplan for 2020-2022, kapitalbudsjettet for 2020. 
 

 
 

PS 32/20 Støtte til bedriftene i Kåfjord i forbindelse med corona-situasjonen 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 17.04.2020  

Behandling: 
Næringskonsulent Jens Kristian Nilsen redegjorde grundig for sak. 
Britt Pedersen kom med følgende endringsforslag fra AP/H: 
1.c: Inngåelse av nedbetalingsavtaler, herunder fjerning av forsinkelsesrenter fra dagens 9,5% til 
0% i perioden frem til 31.12.2020.  
Tillegg til pkt.1.d: Tilskudd til støtte til faste kostnader, og ved utgifter til omstilling av bedrift, 
for bedrifter med utfordringer. 
Ny vurdering gjøres ved budsjettmøtet i desember 2020. 
 
Forslag til endringer i retningslinjene: 
1. c) Tilskudd til dekning av deler av de kommunale avgiftene (vann, avløp, renovasjon og 
feiing) samt støtte til faste utgifter og utgifter til omstilling av bedrift, for bedrifter med 
utfordringer relatert til corona-pandemien. Støtten gis som bagatellmessig støtte i henhold til 
statsstøtteregelverket, hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste 
kostnader, og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten. 
4. b) Utgifter til omstilling for bedrifter med utfordringer i forbindelse med corona-pandemien. 
 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling med endringer, ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Følgende søkbare tiltak iverksettes for å gi et lite bidrag til støtte for bedrifter som er rammet 

av corona-situasjonen, og som ikke får god nok uttelling av øvrige støtteordninger: 
a) Betalingsutsettelse på lån 
b) Avdragsfrihet 
c) Inngåelse av nedbetalingsavtaler, herunder nedsettelse av forsinkelsesrenter fra dagens 

9,5 % til 0 % i perioden frem til 31.12.2020 
d) Tilskudd til betaling av kommunale avgifter i henhold til vedlagte retningslinjer, 

tilskudd til støtte til faste kostnader, og ved omstillingutgifter for bedrifter med 
utfordringer. 



  
2. Kommunestyret tar oversikten over øvrige støtteordninger til orientering. 
 
  
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Følgende søkbare tiltak iverksettes for å gi et lite bidrag til støtte for bedrifter som er rammet 

av corona-situasjonen, og som ikke får god nok uttelling av øvrige støtteordninger: 
a) Betalingsutsettelse på lån 
b) Avdragsfrihet 
c) Inngåelse av nedbetalingsavtaler, herunder nedsettelse av forsinkelsesrenter fra dagens 

9,5% til 2% i perioden frem til 31.12.2020 
d) Tilskudd til betaling av kommunale avgifter i henhold til vedlagte retningslinjer 

  
2. Kommunestyret tar oversikten over øvrige støtteordninger til orientering. 
 

PS 33/20 EVAKUER BARNA FRA MORIA NÅ! 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 17.04.2020  

Behandling: 
Stian Pedersen AP redegjorde for sak, og kom med følgende forslag: 

1. Kåfjord kommune ber om at Norge skal være en pådriver for at menneskerettighetene 
overholdes i verdens flyktningleirer, og at barns grunnleggende behov blir dekket.  

2. Kåfjord kommune ber om at statsministeren og utenriksministeren bidrar til å finne en 
felles løsning på flyktningsituasjonen på de greske øyene, i samarbeid med FNs 
kvoteflyktnings system. Det er viktig med et sterkt FN og WHO for å håndtere 
flyktningsituasjonen i verden. 

3. Kåfjord kommune ønsker å vise solidaritet med flyktningene i Hellas. Kommunestyret i 
Kåfjord kommune slutter seg derfor til oppropet «Evakuer barna fra Moria».  

4. Kommunestyret ber kommunedirektøren fremme en sak med vurdering om Kåfjord 
kommune skal slutte seg til ‘Solidarity Cities’ som er initiert av ordføreren i Athen for å 
få byer til å samarbeide om å håndtere flyktning problemene i Moria på Lesvos. 

 
Votering: 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommune ber om at Norge skal være en pådriver for at menneskerettighetene 

overholdes i verdens flyktningleirer, og at barns grunnleggende behov blir dekket.  
2. Kåfjord kommune ber om at statsministeren og utenriksministeren bidrar til å finne en 

felles løsning på flyktningsituasjonen på de greske øyene, i samarbeid med FNs 
kvoteflyktnings system. Det er viktig med et sterkt FN og WHO for å håndtere 
flyktningsituasjonen i verden. 

3. Kåfjord kommune ønsker å vise solidaritet med flyktningene i Hellas. Kommunestyret i 
Kåfjord kommune slutter seg derfor til oppropet «Evakuer barna fra Moria».  



4. Kommunestyret ber kommunedirektøren fremme en sak med vurdering om Kåfjord 
kommune skal slutte seg til ‘Solidarity Cities’ som er initiert av ordføreren i Athen for å 
få byer til å samarbeide om å håndtere flyktning problemene i Moria på Lesvos. 

 
 
 
 
 
 

Ordførerens innstilling: 
1. Kåfjord kommune ber om at Norge skal være en pådriver for at menneskerettighetene 

overholdes i europeiske flyktningleirer, og at barns grunnleggende behov blir dekket.  
2. Kåfjord kommune ber om at statsministeren og utenriksministeren bidrar til å finne en 

felles europeisk løsning på flyktningsituasjonen på de greske øyene.  
3. Kåfjord kommune ønsker å vise solidaritet med flyktningene i Hellas. Kommunestyret i 

Kåfjord kommune slutter seg derfor til oppropet «Evakuer barna fra Moria».  
4. Kommunestyret ber kommunedirektøren fremme en sak med vurdering om Kåfjord 

kommune skal slutte seg til ‘Solidarity Cities’ som er initiert av ordføreren i Athen for å 
få byer til samarbeide om å håndtere flyktning problemene i Moria på Lesvos. 

 
 


