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       Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

RS 12/20 Innkalling til møte i regionrådet 26.5.20  2020/24 
RS 13/20 Svar: Norges femte rapportering på Europarådets 

rammekonvensjonen om beskyttelse av nasjonale 
minoriteter og åttende rapport på 
minoritetsspråkpakten – høring av rapportutkast 

 2015/755 

RS 14/20 Saksliste og saksdokumenter til møte i 
regionrådet 26.05.20 

 2020/24 

PS 39/20 Delegerte saker Formannskap april-mai 2020  2020/130 
PS 40/20 Drøftingssak om tomter, bygge- og 

utleiemuligheter, Airbnb og boplikt. 
 2020/196 

PS 41/20 Søknad om støtte til Spinnvill Rokkefestival  2020/114 
PS 42/20 Søknad om å opprettet et kvenpolitisk utvalg.  2020/208 
PS 43/20 Søknad om inngåelse av avtale om diakonstilling 

i Kåfjord sogn og kommune 
 2020/114 

PS 44/20 Dispensasjon fra kommunedelplan for oppføring 
av gapahuk 

 2020/289 

PS 45/20 Dispensasjon for oppføring av gapahuk  2019/185 
PS 46/20 Mindre reguleringsendring av Bjørkholt boligfelt  2020/249 
PS 47/20 Mindre reguleringsendring av reguleringsplan for 

Manndalen-Løkvoll 
 2019/236 

PS 48/20 Sluttbehandling- Kommunedelplan for idrett, 
fysisk aktivitet og friluftsliv 2020-2024/ 
Suohkanoasseplána valáštallamiidda, fysalaš 
doaimmaide ja olgodaddamiidda 2020-2024 

 2017/437 

PS 49/20 Behandling og vedtak av kommunal planstrategi 
2020-2023 

 2019/411 

PS 50/20 Godkjenning av smittevernplan, pandemiplan, 
handlingsplan for pandmi samt handlingsplan for 
opprettholdelse av kritiske funksjoner ved høyt 
personellfravær 

 2015/1420 

PS 51/20 Utstyr til smittevask - Kåfjord helsetun  2017/575 
PS 52/20 Felles eierstrategi for Ymber 2020  2015/1100 
PS 53/20 Eierskapsmelding Kåfjord kommune 2020  2015/1339 
PS 54/20 DELEGERINGSREGLEMENT OG 

SAKSBEHANDLINGSREGLEMENT FOR 
POLITISKE ORGANER 

 2019/407 

 
Møtet ble startet kl.13.48. 



Saksliste og innkalling ble godkjent. 
 
Visit Lyngenfjord ved daglig leder Georg S. og prosjektleder Knut Arne Iversen presenterer 
cruise-prosjektet. 
 
Kommunedirektør Einar Pedersen fikk spørsmål og informerte om foreløpig status på avtalen 
med Kåfjord Vekst om klipping på kirkegårdene. 
Sak 53/20 ble avgjort til å være for omfattende å behandle i dette møtet og utsettes til høsten. 
Det er ønskelig at det settes av et eget møte til dette, og at administrasjonen organiserer det slik 
at styreledere m/fl. har anledning å delta, omså via Teams. 
Det ble foreslått at politikerne kunne sende inn spørsmål f.eks. til sakene på sakslista 
fortløpende i forkant av møtet, slik at administrasjonen kunne være bedre forberedt til 
spørsmålene som politikerne planla å ta opp. 
 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
Svein O. Leiros (SP) fikk innvilget permisjon f.o.m. sak 51/20, og ut dagen. 
 
Møtet ble hevet kl.14.40 
 
  



RS 12/20 Innkalling til møte i regionrådet 26.5.20 

RS 13/20 Svar: Norges femte rapportering på Europarådets 
rammekonvensjonen om beskyttelse av nasjonale minoriteter og åttende 
rapport på minoritetsspråkpakten – høring av rapportutkast 

RS 14/20 Saksliste og saksdokumenter til møte i regionrådet 26.05.20 

  



PS 39/20 Delegerte saker Formannskap april-mai 2020 

Saksprotokoll i Formannskap- 05.06.2020  

Behandling: 
Tatt til orientering. 
 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Tatt til orientering. 
 
 

PS 40/20 Drøftingssak om tomter, bygge- og utleiemuligheter, Airbnb og 
boplikt. 

Saksprotokoll i Formannskap- 05.06.2020  

Behandling: 
Lisa K. Mo (AP) kom med følgende forslag på nye pkt. 2-4: 

2. Det fremmes sak til politisk behandling som utreder boplikten i Kåfjord kommune. 
3. Det tas utgangspunkt i Lyngen og Bardu sine modell for Kåfjord i forhold til stimulering 

til bygging av boliger. Denne må inneholde en attraktiv prising av boligtomter. 
4. Kåfjord kommune går i dialog med Ungbo i forhold til utleiemuligheter, primært i 

Manndalen- og Djupvikområdet. 
 
Ordfører kom med forslag på et nytt pkt. 5: 

5. Det fremmes en sak i forhold til hyttebygging i Kåfjord kommune. 
 
Kommunedirektørens innstilling pkt.1, med tilleggsforslagene, ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Formannskapet tar fremlegget til orientering og prioriterer retning for arbeid med tiltak 

for å øke bolyst og eventuelt tilgang på boliger i Kåfjord. 
2. Det fremmes sak til politisk behandling som utreder boplikten i Kåfjord kommune. 
3. Det tas utgangspunkt i Lyngen og Bardu sine modeller. Det utarbeides en egen modell 

for Kåfjord i forhold til stimulering til bygging av boliger. Denne må inneholde en 
attraktiv prising av boligtomter. 

4. Kåfjord kommune går i dialog med Ungbo i forhold til utleiemuligheter, primært i 
Manndalen- og Djupvikområdet. 

5. Det fremmes en sak i forhold til hyttebygging i Kåfjord kommune. 
 
 



 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Formannskapet tar fremlegget til orientering og prioriterer retning for arbeid med tiltak for å øke 
bolyst og eventuelt tilgang på boliger i Kåfjord.  
 
 

PS 41/20 Søknad om støtte til Spinnvill Rokkefestival 

Saksprotokoll i Formannskap- 05.06.2020  

Behandling: 
Svein O. Leiros ba om å få vurdert egen habilitet i behandlingen av denne saken bl.a. pga. rollen 
som konferansier under arrangementet, og fratrådte møtet.  
Formannskapet avgjorde at det ikke ga grunnlag for å være inhabil i behandling av denne saken, 
og Svein O. Leiros tiltrådte møtet.  
 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommune støtter Spinnvill Rokkefestival med kr. 20.000,-, som omsøkt. 

2. Kulturbudsjettet, budsjettpost 11214.459.285, styrkes med kr. 20.000,-. 

3. Formannskapets reserve reduseres med tilsvarende beløp. 

4. Rådmannen foretar budsjettregulering. 

5. Beløpet utbetales når Kåfjord kommune har mottatt rapport og dokumentasjon på 

utgifter til omsøkt prosjekt. 

6. Dokumentasjon på utgifter til omsøkt prosjekt må være kommunen i hende innen 6 

måneder fra dato for behandling i utvalg. 

 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1.Kåfjord kommune støtter Spinnvill Rokkefestival med kr. 20.000,-, som omsøkt.  
 
2.Kulturbudsjettet, budsjettpost 11214.459.285, styrkes med kr. 20.000,-.  
 
3.Formannskapets reserve reduseres med tilsvarende beløp.  
 
4.Rådmannen foretar budsjettregulering. 
  
5.Beløpet utbetales når Kåfjord kommune har mottatt rapport og dokumentasjon på utgifter til 
omsøkt prosjekt.  



 
6. Dokumentasjon på utgifter til omsøkt prosjekt må være kommunen i hende innen 6 måneder 
fra dato for behandling i utvalg.   
 
 
 

PS 42/20 Søknad om å opprettet et kvenpolitisk utvalg. 

Saksprotokoll i Formannskap- 05.06.2020  

Behandling: 
Formannskapets kom med følgende forslag til vedtak: 
Det er også viktig å ivareta kvensk språk og kultur i Kåfjord. 
Det bes om en utredning for å se på ivaretakelse av språk og kultur i det folkevalgte organ.  
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Det er også viktig å ivareta kvensk språk og kultur i Kåfjord. 
Det bes om en utredning for å se på ivaretakelse av språk og kultur i det folkevalgte organ.  
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Legges fram uten innstilling. 
 
 

PS 43/20 Søknad om inngåelse av avtale om diakonstilling i Kåfjord sogn og 
kommune 

Saksprotokoll i Formannskap- 05.06.2020  

Behandling: 
Einar Eriksen ba om å få vurdert egen habilitet i behandlingen av denne saken pga. egen stilling 
jf. § Forvaltningsloven §6, og fratrådte møtet.  
Et enstemmig formannskap erklærte Einar Eriksen inhabil. 
 
Forslag fra formannskapet på et pkt. 5.: 

Kommunens andel finansieres av formannskapets reserve. 
 
Forslag fra AP/H: 

6. Kåfjord kommune er representert i ansettelsen av diakonstillingen. 
 
Kommunedirektørens innstilling, med tilleggspunktene fra formannskapet og AP/H, ble 
enstemmig vedtatt. 
 



Einar Eriksen tiltrådte møtet.  
 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommune ser positivt på initiativet fra Kåfjord menighet og sogneprest Richard 

Svane. 
2. Kåfjord kommune inngår et samarbeid med Kåfjord menighet med formål om å opprette 

en diakonstilling i Kåfjord sogn og kommune. 
3. Diakonstillingen i Kåfjord sogn og kommune skal være en viktig samfunnsressurs og 

fungere som et bindeledd mellom Kåfjord menighet og kommune. 
4. Finansieringsandelen for diakonstillingen i Kåfjord sogn og kommune fordeles på 

følgende måte i løpet av prosjektets 3 år: Kåfjord kommune 10% og Nord-Hålogaland 
bispedømmeråd 90% i 2020, Kåfjord kommune 30% og Nord-Hålogaland 
bispedømmeråd 70% i 2021, Kåfjord kommune 50% og Nord-Hålogaland 
bispedømmeråd 50% i 2022. Dette av total kostnadsramme per år, inntil kr. 750.000,-. 

5. Kommunens andel finansieres av formannskapets reserve. 
6. Kåfjord kommune er representert i ansettelsen av diakonstillingen. 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 

1. Kåfjord kommune ser positivt på initiativet fra Kåfjord menighet og sogneprest Richard 
Svane.   

2. Kåfjord kommune inngår et samarbeid med Kåfjord menighet med formål om å opprette en 
diakonstilling i Kåfjord sogn og kommune.  

3. Diakonstillingen i Kåfjord sogn og kommune skal være en viktig samfunnsressurs og fungere 
som et bindeledd mellom Kåfjord menighet og kommune.   

4. Finansieringsandelen for diakonstillingen i Kåfjord sogn og kommune fordeles på følgende 
måte i løpet av prosjektets 3 år: Kåfjord kommune 10% og Nord-Hålogaland bispedømmeråd 
90% i 2020, Kåfjord kommune 30% og Nord-Hålogaland bispedømmeråd 70% i 2021, Kåfjord 
kommune 50% og Nord-Hålogaland bispedømmeråd 50% i 2022. Dette av total kostnadsramme 
per år, inntil kr. 750.000,-. 

 

PS 44/20 Dispensasjon fra kommunedelplan for oppføring av gapahuk 

Saksprotokoll i Formannskap- 05.06.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommune viser til reglene i plan- og bygningsloven kapittel 19 og gir 

dispensasjon for oppføring av én gapahuk på omsøkt plassering på gbnr. 1/3. 
2. Søker fritas fra byggesaksgebyr for gapahuken jf. K-sak 60/17. 



3. YKIL fritas ikke fra saksbehandlingsgebyr for dispensasjonssøknaden. 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Kåfjord kommune viser til reglene i plan- og bygningsloven kapittel 19 og gir 

dispensasjon for oppføring av én gapahuk på omsøkt plassering på gbnr. 1/3. 
2. Søker fritas fra byggesaksgebyr for gapahuken jf. K-sak 60/17. 
3. YKIL fritas ikke fra saksbehandlingsgebyr for dispensasjonssøknaden. 

 

PS 45/20 Dispensasjon for oppføring av gapahuk 

Saksprotokoll i Formannskap- 05.06.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommune viser til reglene i plan- og bygningsloven kapittel 19 og kravene om 

sikkerhet mot skred i teknisk forskrift § 7-3, og gir dispensasjon med vilkår for 
oppføring av gapahuk. 

a. Det settes vilkår om at tiltaket må være permanent avstengt i vinterhalvåret, da 
det kan være snøskredfare i området jf. PBL § 19-2, 1. ledd, 2. punktum og § 3-1, 
1. ledd, bokstav h. 

 
2. Søker fritas for byggesaksgebyr for gapahuken jf. K-sak 60/17. 

 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Kåfjord kommune viser til reglene i plan- og bygningsloven kapittel 19 og kravene om 

sikkerhet mot skred i teknisk forskrift § 7-3, og gir dispensasjon med vilkår for 
oppføring av gapahuk. 

a. Det settes vilkår om at tiltaket må være permanent avstengt i vinterhalvåret, da 
det kan være snøskredfare i området jf. PBL § 19-2, 1. ledd, 2. punktum og § 3-1, 
1. ledd, bokstav h. 
 

2. Søker fritas for byggesaksgebyr for gapahuken jf. K-sak 60/17. 
 



PS 46/20 Mindre reguleringsendring av Bjørkholt boligfelt 

Saksprotokoll i Formannskap- 05.06.2020  

Behandling: 
Svein Leiros SP kom med følgende forslag på nytt pkt. 2:  

2. Man ber administrasjonen se på økning av B3, og lekeplass FL1 gjøres mindre. 
 
Kommunedirektørens innstilling, med tilleggsforslag, ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommune vedtar å sende forslag til mindre reguleringsendring av 

reguleringsplan for Bjørkholt boligfelt, datert 27.05.2020, på høring i fire uker jf. Plan 
og bygningsloven 12-14, 2. ledd. 

2. Man ber administrasjonen se på økning av B3, og lekeplass FL1 gjøres mindre. 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Kåfjord kommune vedtar å sende forslag til mindre reguleringsendring av 

reguleringsplan for Bjørkholt boligfelt, datert 27.05.2020, på høring i fire uker jf. Plan- 
og bygningsloven 12-14, 2. ledd. 

 
 

PS 47/20 Mindre reguleringsendring av reguleringsplan for Manndalen-
Løkvoll 

Saksprotokoll i Formannskap- 05.06.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kåfjord kommune vedtar mindre reguleringsendring datert 16.04.2020, med tilhørende plankart, 
beskrivelse og bestemmelser jf. Plan- og bygningsloven § 12-14, 2. ledd. 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Kåfjord kommune vedtar mindre reguleringsendring datert 16.04.2020, med tilhørende 

plankart, beskrivelse og bestemmelser jf. Plan- og bygningsloven § 12-14, 2. ledd. 

 



PS 48/20 Sluttbehandling- Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og 
friluftsliv 2020-2024/ Suohkanoasseplána valáštallamiidda, fysalaš 
doaimmaide ja olgodaddamiidda 2020-2024 

Saksprotokoll i Formannskap- 05.06.2020  

Behandling: 
Svein Leiros SP: roste planen. 
Einar Eriksen Krf: samtykket til at denne, og sa at flere områder innenfor planarbeid hadde vært 
veldig gode.  
 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Formannskapet vedtar Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020- 

2024/ Suohkanoasseplána valáštallamiidda, fysalaš doaimmaide ja olgodaddamiidda 
2020-2024. 

2. Formannskapets vedtak oversendes kommunestyret for endelig vedtak, jamfør PBL §11- 
4. 

 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Formannskapet vedtar Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020-

2024/ Suohkanoasseplána valáštallamiidda, fysalaš doaimmaide ja olgodaddamiidda 
2020-2024. 

2. Formannskapets vedtak oversendes kommunestyret for endelig vedtak, jamfør PBL §11-
4. 

 
 

PS 49/20 Behandling og vedtak av kommunal planstrategi 2020-2023 

Saksprotokoll i Formannskap- 05.06.2020  

Behandling: 
Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad: Det er en god plan. 
 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommune vedtar kommunal planstrategi 2020-2023 jf. Plan- og bygningsloven 

§ 10-1. 
 
 
 
 



Kommunedirektørens innstilling: 
1. Kåfjord kommune vedtar kommunal planstrategi 2020-2023 jf. Plan- og bygningsloven § 

10-1. 
 
 

PS 50/20 Godkjenning av smittevernplan, pandemiplan, handlingsplan for 
pandmi samt handlingsplan for opprettholdelse av kritiske funksjoner ved 
høyt personellfravær 

Saksprotokoll i Formannskap- 05.06.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Smittevernplan for Kåfjord kommune med vedlegg pandemiplan for Kåfjord 

kommune, og handlingsplan for pandemi, slik godkjennes slik er planen er fremlagt. 
2. Handlingsplan for opprettholdelse av kritiske funksjoner ved høyt personellfravær 

godkjennes slik handlingsplanen er fremlagt. 
 
 
 
 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Smittevernplan for Kåfjord kommune med vedlegg pandemiplan for Kåfjord kommune, 

og handlingsplan for pandemi, slik godkjennes slik er planen er fremlagt. 
2. Handlingsplan for opprettholdelse av kritiske funksjoner ved høyt personellfravær 

godkjennes slik handlingsplanen er fremlagt. 
 
 
 
 

PS 51/20 Utstyr til smittevask - Kåfjord helsetun 

Saksprotokoll i Formannskap- 05.06.2020  

Behandling: 
Svein O. Leiros ble innvilget permisjon f.o.m. sak 51/20. 
 
Saken utsettes og tas opp i forbindelse med budsjett og økonomiplanarbeidet til høsten. 
 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
Saken utsettes og tas opp i forbindelse med budsjett og økonomiplanarbeidet til høsten. 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Kåfjord kommune bevilger kr. 270 000,- (inklusive mva) til innkjøp av 

desinfiseringsrobot.  
2. Kjøpet finansieres med lån og mva kompensasjon 
3. Rådmannen foretar budsjettregulering. 
4. Driftsutgifter fordeles 50/50 på Helse/omsorg og Drift/ Utvikling 

 
 
 

PS 52/20 Felles eierstrategi for Ymber 2020 

Saksprotokoll i Formannskap- 05.06.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Formannskapet i Kåfjord kommune vedtar sin støtte til den fremlagte felles eierskapsstrategien 
til Ymber AS. 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Formannskapet i Kåfjord kommune vedtar sin støtte til den fremlagte felles eierskapsstrategien 
til Ymber AS. 
 
 

PS 53/20 Eierskapsmelding Kåfjord kommune 2020 

Saksprotokoll i Formannskap- 05.06.2020  

Behandling: 
Saken ble utsatt til høsten da den var for omfattende å behandle i dette møtet.  
Administrasjonen bør sette av eget møte til dette, og organisere det slik at styreledere m/fl. har 
anledning å delta, omså via Teams. 
 
 



Vedtak: 
Saken ble utsatt til høsten da den var for omfattende å behandle i dette møtet.  
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Formannskapet vedtar Eierskapsmeldinga for 2020 og sender den videre til endelig vedtak i 
kommunestyret.  
 
 

PS 54/20 DELEGERINGSREGLEMENT OG 
SAKSBEHANDLINGSREGLEMENT FOR POLITISKE ORGANER 

Saksprotokoll i Formannskap- 05.06.2020  

Behandling: 
Forslag fra formannskapet: 
Vedtak fra administrasjonsutvalget foreslås vedtatt. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
 
 Kommunestyret vedtar framlagte forslag til delegeringsreglement samt forslag til 
saksbehandlingsreglement i folkevalgte organer for Kåfjord kommune. Reglementene gjøres 
gjeldende fra vedtaksdato. 
 
- Det må tas med at ungdomsrådets representant har forslagsrett i kommunestyret. 
- 6.3. Det må fremgå hvem som har stemmerett i administrasjonsutvalget (5+2) 
- Siden administrasjonsutvalget er formannskap pluss to tillitsvalgte, er det nødvendig at også 

formannskap behandler sakene, eller skal de gå direkte til kommunestyret? 
- Ordførers delegasjon med hensyn til vielse, samt vielse på samisk/kvensk 
- Det må tas med at administrasjonen stiller med fast møtesekretær i utvalgene 
- Det ble stilt spørsmål om bruk av samiske midler, samepolitisk utvalg sin rolle og mandat. 

Notat vedr dette utarbeides til kommunestyremøte den 18.06.2020. 
 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg- 05.06.2020  

Behandling: 
Kommunedirektøren redegjorde for saken og det kom følgende innspill i møtet: 

- Det må tas med at ungdomsrådets representant har forslagsrett i kommunestyret. 
- 6.3. Det må fremgå hvem som har stemmerett i administrasjonsutvalget (5+2) 



- Siden administrasjonsutvalget er formannskap pluss to tillitsvalgte, er det nødvendig at 
også formannskap behandler sakene, eller skal de gå direkte til kommunestyret? 

- Ordførers delegasjon med hensyn til vielse, samt vielse på samisk/kvensk 
- Det må tas med at administrasjonen stiller med fast møtesekretær i utvalgene 
- Det ble stilt spørsmål om bruk av samiske midler, samepolitisk utvalg sin rolle og 

mandat. 
Notat vedr dette utarbeides til kommunestyremøte den 18.06.2020. 

 
Innspill tas med til formannskapets behandling. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
- Det må tas med at ungdomsrådets representant har forslagsrett i kommunestyret. 
- 6.3. Det må fremgå hvem som har stemmerett i administrasjonsutvalget (5+2) 
- Siden administrasjonsutvalget er formannskap pluss to tillitsvalgte, er det nødvendig at 

også formannskap behandler sakene, eller skal de gå direkte til kommunestyret? 
- Ordførers delegasjon med hensyn til vielse, samt vielse på samisk/kvensk 
- Det må tas med at administrasjonen stiller med fast møtesekretær i utvalgene 
- Det ble stilt spørsmål om bruk av samiske midler, samepolitisk utvalg sin rolle og 

mandat. 
Notat vedr dette utarbeides til kommunestyremøte den 18.06.2020. 

 
 
 

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. 
 
 
 
 

Saksprotokoll i 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. 
 


