
 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Møteprotokoll 
 
Utvalg: Utvalg for miljø, drift og utvikling 
Møtested: Teams og Formannskapssalen 
Dato: 06.05.2020 
Tidspunkt: 09:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Nils Olaf Larsen Leder  
Dagfinn Lyngstad Nestleder AP 
Even Steinlien Medlem  
   

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Mikaela Reinikainen MEDL H 
Bjørn-Even Salamonsen MEDL KRF 
Emil Johansen Medlem meldt forfall  

06.05.20 kl 08.30 
UR 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Jens Ivar Simonsen Mikaela Reinikainen H 
Gunter Scholz Bjørn-Even Salamonsen MDG 

 
Merknader 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Gunn Andersen Kommunalsjef drift og utvikling 
Stine Pedersen VVA Ingeniør, tilstede under sak 13, 14 og enkelte 

spørsmål til sak 12. 
Karin Karlsen Møtesekretær 

 
Underskrifter: 
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. 
 
Nils O. Larsen (s)  Dagfinn Lyngstad (s)  Even Steinlien (s) 
 
Jens Ivar Simonsen (s) Gunter Scholz (s) 



       Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

 
RS 6/20 

Referatsak: 
Særutskrift - Høring av endringer i 
motorferdselloven med forskrift 

  
2019/51 

 
PS 11/20 

Politiske saker: 
Delegerte saker fra 25.02.-29.04.20 

  
2019/181 

PS 12/20 Orientering fra driftsseksjonen per april 2020  2019/4 
PS 13/20 Orienteringssak - Konkrete tall på innsparing ved 

å slå sammen sonene når det gjelder veglys 
 2017/598 

PS 14/20 Corona og oppgaver ved driftsavdelingen per 
april 2020 

 2019/4 

PS 15/20 Delegeringsreglement og saksbehandlings- 
reglement for politiske organer 

 2019/407 

PS 16/20 Kåfjord helsetun - renholdsstillinger; status og 
behov 

 2017/575 

PS 17/20 Orientering om fast båtplass til M/S Sjøfart  2020/33 
PS 18/20 Leie/utleie av bygninger - Kåfjord 2020  2016/542 
PS 19/20 Ombygging av Riebangardi -for å imøtekomme 

framtidige behov 
 2019/4 

 
 
 
 
Pga korona situasjonen vil det bli avholdt møte på formannskapssalen og teams. Møtet avholdes 
som fysisk møte. Utvalgets medlemmer ønsker et lite kurs i bruk av nettbrettet som verktøy i 
møtet. Ingen merknader til saksliste eller møteinnkalling. 
 
Referatsaken tas til orientering. 
 
 
 
Møtet avsluttet kl 15. 
 
  



PS 11/20 Delegerte saker fra 25.02.-29.04.20 

Saksprotokoll i Utvalg for miljø, drift og utvikling- 06.05.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
Delegasjonssakene tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Delegasjonssakene tas til orientering. 
 
 

PS 12/20 Orientering fra driftsseksjonen per april 2020 

Saksprotokoll i Utvalg for miljø, drift og utvikling- 06.05.2020  

Behandling: 
Kommunalsjef Gunn Andersen orienterte om saka. Brannsjef Nils Arnold Nilsen inviteres til 
neste møte. 
Følgende punkt ble orientert om; 

 Sykefravær 
 Inntekter, herunder veglys, beredskaps, isbryting, last over kai, prosjektutviklingsmidler 
 Overforbruk fast lønn er minimal, ekstrahjelp og sykevikar har store avvik, brann har 

store avvik. 
 Kjøp av varer og tjenester, herunder informasjon om innkjøpsstopp 
 Ekstra midler i forbindelse med corona som er overført i ramma til kommunene. 
 Overforbruk på strøm på skolene. Kommunalsjef sjekker dette opp. 
 Servicereparasjon av heis på gamle helsesentret, overforbruk sjekkes opp av 

kommunalsjef. Overforbruk av fagabonnement sjekkes opp 
 Informasjon om overføringer til menighetskontoret legges frem på neste møte 

 
Ing VVA Stine Pedersen orienterte snøbrøyting og veglys. Det har vært et stort snøfall, samt 2 
nye kontraktører som ikke har vært helt kjent med hvordan standarden skal være. Ing VVA tar 
en gjennomgang av de fakturaene som er innlevert og hvordan entreprenørene har definert 
arbeidet, videre informasjon om hva som ligger i kontraktene.   
Dette legges fram som orienteringssak for hovedutvalget på neste møte. 
 
  



Hovedutvalget hadde følgende enstemmige forslag til innstilling; 
1. Hovedutvalget ber om at det til neste møte legges fram en sak om vintervedlikehold som 

inneholder informasjon om krav til utstyr i kontraktene, samt en oversikt over hvordan 
entreprenørene har definert arbeidet på innleverte fakturaer. Rodene sammenlignes over 
et tidsrom på 5 år. I tillegg sammenlignes fakturaene på hver kontrakt pr måned. 

2. Ing VVA informerer om overforbruk på vedlikehold veglys på neste møte. 
3. Renovasjon av kjøkken, Birtavarre barnehage utsettes til 2021. 

 
 
 

Vedtak: 
1. Hovedutvalget ber om at det til neste møte legges fram en sak om vintervedlikehold som 

inneholder informasjon om krav til utstyr i kontraktene, samt en oversikt over hvordan 
entreprenørene har definert arbeidet på innleverte fakturaer. Rodene sammenlignes over 
et tidsrom på 5 år. I tillegg sammenlignes fakturaene på hver kontrakt pr måned. 

2. Ing VVA informerer om overforbruk på vedlikehold veglys på neste møte. 
3. Renovasjon av kjøkken, Birtavarre barnehage utsettes til 2021. 

 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Saken legges frem for innspill fra utvalget til de økonomiske utfordringer driftsseksjonen står 
overfor. 
 

 

 

PS 13/20 Orienteringssak - Konkrete tall på innsparing ved å slå sammen 
sonene når det gjelder veglys 

Saksprotokoll i Utvalg for miljø, drift og utvikling- 06.05.2020  

Behandling: 
VVA ing. Stine Pedersen orienterer om saken. 
 
Utvalget gjorde følgende enstemmige innstilling til vedtak; Hovedutvalget tar saken om 
konkrete tall på innsparing ved å slå sammen sonene når det gjelder veglys, til orientering. 

 

Vedtak: 
Hovedutvalget tar saken om konkrete tall på innsparing ved å slå sammen sonene når det gjelder 
veglys, til orientering. 
 
 
 
 



Kommunedirektørens innstilling: 
Orienteringssaken fremmes uten innstilling til vedtak 
 
 

PS 14/20 Corona og oppgaver ved driftsavdelingen per april 2020 

Saksprotokoll i Utvalg for miljø, drift og utvikling- 06.05.2020  

Behandling: 
Kommunalsjef Gunn Andersen orienterte om saken. 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
UMDU tar saken til orientering. 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
UMDU tar saken til orientering. 
 
 

 

PS 15/20 DELEGERINGSREGLEMENT OG 
SAKSBEHANDLINGSREGLEMENT FOR POLITISKE ORGANER 

Saksprotokoll i Utvalg for miljø, drift og utvikling- 06.05.2020  

Behandling: 
Kommunedirektør Einar Pedersen tiltrådte møtet for å svare på spørsmålet om forholdet mellom 
rådgivende organ og «kommunen». Rådgivende organ kan sende saker til hovedutvalg og så til 
kommunestyret.  Saker kan ikke avgjøres i møte i rådgivende organ. Kommunedirektøren 
påpeker også utvalgets ansvar for økonomi innenfor sitt ansvarsområde. 
 

1. Hovedutvalget gjorde følgende enstemmige forslag til vedtak; Hovedutvalg for miljø, 
drift og utvikling vedtar framlagte forslag til delegeringsreglement samt forslag til 
saksbehandlingsreglement i folke valgte organer for Kåfjord kommune, med følgende 
tilleggskommentar; Rådgivende organ kan sende saker til hovedutvalg og så til 
kommunestyret.  Saker kan ikke avgjøres i møte i rådgivende organ. 

2. Reglementene gjøres gjeldende fra vedtaksdato. 
 
 
 
 



Vedtak: 

 
1. Hovedutvalget gjorde følgende enstemmige forslag til vedtak; Hovedutvalg for miljø, 

drift og utvikling vedtar framlagte forslag til delegeringsreglement samt forslag til 
saksbehandlingsreglement i folke valgte organer for Kåfjord kommune, med følgende 
tilleggskommentar; Rådgivende organ kan sende saker til hovedutvalg og så til 
kommunestyret.  Saker kan ikke avgjøres i møte i rådgivende organ. 

2. Reglementene gjøres gjeldende fra vedtaksdato. 
 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg- 23.04.2020  

Behandling: 
Følgende forslag til endringer ble fremlagt: 

 Personalsak 26/20 i Kommunestyret. Kommunestyrets vedtak om valg i ungdomsrådet 
må innarbeides i reglementet.  

 Saksbehandlingsreglement for folkevalgte organ, pkt 3.3: UOO ber om at 
administrasjonen bidrar med sekretær på utvalgsmøtene. 

 
Forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
HOO vedtar enstemmig delegeringsreglement med følgende endringer:  

 Personalsak 26/20 i Kommunestyret. Kommunestyrets vedtak om valg i ungdomsrådet 
må innarbeides i reglementet.  

 Saksbehandlingsreglement for folkevalgte organ, pkt 3.3: UOO ber om at 
administrasjonen bidrar med sekretær på utvalgsmøtene. 

 
 
 

Saksprotokoll i Samepolitisk utvalg- 27.04.2020  

Behandling: 
Samepolitisk utvalg kom med følgende innspill til delegeringsreglementet.  
Innspillene ble enstemmig vedtatt: 
 

 Delegeringsreglement punkt 6.6.2. – Myndighet, ansvar og oppgaver, 4.avsnitt: 
Samepolitisk utvalg ønsker å vite hvordan midlene til fellesutgifter fremmer samisk 
språk og kultur i de ulike kommunale virksomhetene. 
 

 Saksbehandlingsreglement for politiske organ pkt. 8 – Faste utvalg: Samepolitisk utvalg 
ønsker en presisering av utvalgets mandat og rammer for politikkutvikling og å fremme 
saker til behandling. Etter forelagt reglement synes ikke disse rammene å være 
tilstrekkelig presisert. Utvalget ber derfor om at kommunestyret presiserer dette. 



Utvalget ber også om en presisering av samspillet mellom Samepolitisk utvalg, 
formannskapet og kommunestyret. Utvalget viser til tidligere praksis der man fremmet 
saker til formannskapet, mens utvalget etter det nye reglementet kan fremme saker til 
kommunestyret. 

 
 

Vedtak: 

 Delegeringsreglement punkt 6.6.2. – Myndighet, ansvar og oppgaver, 4.avsnitt: 
Samepolitisk utvalg ønsker å vite hvordan midlene til fellesutgifter fremmer samisk 
språk og kultur i de ulike kommunale virksomhetene. 
 

 Saksbehandlingsreglement for politiske organ pkt. 8 – Faste utvalg: Samepolitisk utvalg 
ønsker en presisering av utvalgets mandat og rammer for politikkutvikling og å fremme 
saker til behandling. Etter forelagt reglement synes ikke disse rammene å være 
tilstrekkelig presisert. Utvalget ber derfor om at kommunestyret presiserer dette. 

Utvalget ber også om en presisering av samspillet mellom Samepolitisk utvalg, 
formannskapet og kommunestyret. Utvalget viser til tidligere praksis der man fremmet 
saker til formannskapet, mens utvalget etter det nye reglementet kan fremme saker til 
kommunestyret. 

 
 
 

Saksprotokoll i Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser- 30.03.2020  

Behandling: 
Delegasjonsreglementet ble gjennomgått og tatt til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 

 Delegasjonsreglementet ble gjennomgått og tatt til orientering. 
 
 
 
 
  



Kommunalt råd for eldre- 22.04.2020  

Behandling: 
Rådet kommenterte om kort frist for uttalelse, da det er stort dokument som må gjennomgås. 
 
Kommentar til reglementet: Kontrollutvalget bør ha sitt flertall fra opposisjon i kommunestyret, 
av hensyn til omdømme og tillit fra befolkningen. 
 
Forslag til valg av eldrerådets sammensetning: 2 fra pensjonistforeningene, 1 utenfra og 2 
oppnevnt av kommunestyret. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
Kommentar til reglementet: Kontrollutvalget bør ha sitt flertall fra opposisjon i kommunestyret, 
av hensyn til omdømme og tillit fra befolkningen. 
 
Forslag til valg av eldrerådets sammensetning: 2 fra pensjonistforeningene, 1 utenfra og 2 
oppnevnt av kommunestyret. 
 
 
 
 

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 16/20 Kåfjord helsetun - renholdsstillinger; status og behov 

Saksprotokoll i Utvalg for miljø, drift og utvikling- 06.05.2020  

Behandling: 
VVA ing. Stine Pedersen orienterte om saken. 
 
Møtet lukkes i forbindelse med orientering om sykefravær.   
 
Møtet åpnes etter gitt orientering. 
 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
Saka fremmes som en orienteringssak. 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Saka fremmes som en orienteringssak 
 
 

PS 17/20 Orientering om fast båtplass til M/S Sjøfart 

Saksprotokoll i Utvalg for miljø, drift og utvikling- 06.05.2020  

Behandling: 
Hovedutvalget gjorde følgende enstemmige forslag til innstilling; Saken utsettes inntil befaring 
er gjennomført. Saken fremmes på møte i juni. 

 

Vedtak: 
Saken utsettes inntil befaring er gjennomført. Saken fremmes på møte i juni. 
 
 



Kommunedirektørens innstilling: 
Med hjemmel i reglement for Løkvoll- og Djupvik §§ 3.1 og 3.5, konfirmerer hovedutvalg for 
miljø, drift og utvikling havnesjefens tildeling av plass til M/S Sjøfart ved indre del av 
industrikaia Djupvik fiskerihavn. 
 
 

PS 18/20 Leie/utleie av bygninger - Kåfjord 2020 

Saksprotokoll i Utvalg for miljø, drift og utvikling- 06.05.2020  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
For at saksbehandling, oversikt og inngåelse av leieavtaler hvor Kåfjord kommune er leietaker, 
må det igangsettes en prosess som ivaretar 
1. 

 Det utarbeides en felles mal for kontrollpunkt ved inngåelse av kommunens leieavtaler 
 Saksbehandlingsreglene for leie gjennomgås og revideres 
 Leieavtalene arkiveres samlet 

2.  Det igangsettes en prosess for felles lager til teknisk drift 
3.  Det igangsettes en prosess med vurdering av andre lokaliteter til brann, bibliotek og 
ungdomsklubb, kontor mv. 
4.  Kåfjord kommune reforhandler våre utleieavtaler, og etterstreber gjengsleieinntekt pr m2. 
5.  Frist for gjennomføring settes til 01.10.21. 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling:  
For at saksbehandling, oversikt og inngåelse av leieavtaler hvor Kåfjord kommune er leietaker 
må det igangsettes en prosess som ivaretar 
1. 

 Det utarbeides en felles mal for kontrollpunkt ved inngåelse av kommunens leieavtaler 
 Saksbehandlingsreglene for leie gjennomgås og revideres 
 Leieavtalene arkiveres samlet 

2.  Det igangsettes en prosess for felles lager til teknisk drift 
3.  Det igangsettes en prosess med vurdering av andre lokaliteter til brann, bibliotek og 
ungdomsklubb. 
4.  Kåfjord kommune reforhandler våre utleieavtaler, og etterstreber gjengsleieinntekt pr m2. 
5.  Frist for gjennomføring settes til 01.10.21. 

 
 
 
 



PS 19/20 Ombygging av Riebangardi -for å imøtekomme framtidige behov 

Saksprotokoll i Utvalg for miljø, drift og utvikling- 06.05.2020  

Behandling: 

 
Hovedutvalget valgte enstemmig å ikke behandle saken, da den er utferdiget på feil grunnlag. 
Utvalgsleder påpekte ta det er ubrukte lånemidler som kan benyttes til utbyggingen, og at det 
ikke ligger noe i k-sak 12/19 om å redusere de øvrige tiltak på kapitalbudsjettet. 
 
 
 

Vedtak: 
Hovedutvalget valgte enstemmig å ikke behandle saken, da den er utferdiget på feil grunnlag. 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Kåfjord kommune vedtar endringer i kapitalbudsjett for finansiering av utbygging av 
Riebangardi barnehage som i henhold til tabell: 
 
Ansvar 
4536 Olderdalen Apparater 100 000 
6212 Sanering Odins vei 150 000 
6961 Kjerringdalsveien 1 850 000 
6420 Bakkemoveien 1 000 000 
6905 Overvann Olderdalen 280 000 
6910 Boligfelt Løkvoll, redusere fra 1 mill til 500 tusen 500 000 
6681 Parkering Riebangardi 800 000 
 SUM 4 680 000 
 
 
 
 


