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Navn Funksjon Representerer 
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Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
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Navn Stilling 
Einar Pedersen Kommunedirektør 
Håkon Jørgensen Økonomisjef 
Greta Larsen Møtesekretær 

 
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 

PS 55/20 Ekstraordinær støtte til Visit Lyngenfjord i 
forbindelse med corona 2020 

 2015/148 

PS 56/20 Forslag til budsjettreduksjon ved Fossen 
barnehage avdeling Riebangardi 

 2018/118 

PS 57/20 Kåfjord kommunes årsregnskap 2019  2020/102 
PS 58/20 Økonomiplanprosessen 2021 - 2024. 

Utfordringsnotat til formannskapets strategimøte 
 2020/317 

Møtet ble startet kl.09.02. 
Saksliste og innkalling godkjent. 
 
Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad stilte spørsmål i forhold til behandling av gapahuk kontra 
grillhytte? 
Formannskapet ser ikke forskjell på disse to bygningene, siden det er samme formål. 
Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad tok opp tidligere «skrotnisseprosjektet». 
 
Formannskapet ber administrasjonen kartlegge og igangsette prosjekt i forhold til forsøpling av 
uteområder, privat, bedrifter og offentlig område. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapet diskuterte Kåfjord vekst, og avtale om klipping av grøntareal for sommeren 
2020. Inntil avtale er inngått, setter kommunen av personell til klipping av grøntareal. 
 
Møtet ble hevet kl.14.25. 
 
 
  



PS 55/20 Ekstraordinær støtte til Visit Lyngenfjord i forbindelse med corona 
2020 

Saksprotokoll i Formannskap- 15.06.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kåfjord kommune, innvilger ekstraordinært tilskudd på kr. 150 000,- for 2020 til Visit 
Lyngenfjord AS, under forutsetning av at øvrige eierkommuner gir samme beløp.  
Midlene bevilges fra kommunalt utviklingsfond.  
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Kåfjord kommune, innvilger ekstraordinært tilskudd på kr. 150 000,- for 2020 til Visit 
Lyngenfjord AS, under forutsetning av at øvrige eierkommuner gir samme beløp.  
Midlene bevilges fra kommunalt utviklingsfond.  
 
 

PS 56/20 Forslag til budsjettreduksjon ved Fossen barnehage avdeling 
Riebangardi 

Saksprotokoll i Formannskap- 15.06.2020  

Behandling: 
Formannskapet kom med følgende tilleggsforslag: 
Tilrettelegging til en barnehage i Manndalen fra høsten 2020, skal prioriteres av 
administrasjonen i henhold til vedtak i UOO 4/6. 
 
UOOs innstilling og tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Avdeling Knerten/Trollstua legges ned fra 17. august 2020.  Barnehagen v/Riebangardi søker 
dispensasjon fra arealnorm for inntil 3,5 barnehageplasser slik at det blir 30 barnehageplasser i 
Riebangárdi. Utvalget ber om at saken kommer til politisk behandling dersom det kommer 
søknader ut over 30 plasser.  
Tilrettelegging til en barnehage i Manndalen fra høsten 2020, skal prioriteres av 
administrasjonen i henhold til vedtak i UOO 4/6. 
 
 
 
 



Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg- 04.06.2020  

Behandling: 
Disse vedleggene til sak 24/20 ble delt ut før saken ble behandlet. 

 Kommunedirektørens innstilling.  
 Uttalelse fra foreldregruppa. 
 Forslag til budsjettreduksjon fra styrer Isabell Warsla 
 Uttalelse fra ansatte . Omorganisering – Bemanningsreduksjon  

 
Styrer Isabell Warsla er med på redegjørelsen i denne saken. 
  
Lisa Katrine Mo ba om å bli vurdert som inhabil i saken. Det ble vurdert at hun er inhabil etter § 
6 og representant Linn Sylvi Steinnes kom inn for Lisa Katrine Mo i denne saken. 
 
Arbeiderpartiet og høyre foreslår følgende alternativ kommunedirektørens innstilling med 
følgende endringer. Punktet Barn ut over dette vil tilbys barnehageplass i fortrinnsvis 
Birtavarre barnehage strykes. Det tilføres punkt om at Utvalget ber om at saken kommer til 
politisk behandling dersom det kommer søknader ut over 30 plasser.  
 
Forslaget vedtas enstemmig.  
 

Vedtak: 
Avdeling Knerten/Trollstua legges ned fra 17. august 2020.  Barnehagen v/Riebangardi søker 
dispensasjon fra arealnorm for inntil 3,5 barnehageplasser slik at det blir 30 barnehageplasser i 
Riebangárdi. Utvalget ber om at saken kommer til politisk behandling dersom det kommer 
søknader ut over 30 plasser.  
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Saken legges frem uten innstilling 
 
 

PS 57/20 Kåfjord kommunes årsregnskap 2019 

Saksprotokoll i Formannskap- 15.06.2020  

Behandling: 
Kommunekasserer Joar Grønnbakk tiltrådte møtet. 
 
Økonomisjef Håkon Jørgensen kom med følgende endring på Pkt.8: 
På budsjettpost 09100 9998 880 «bruk av lån» inntektsføres det kr. 4 684 000,-. På budsjettpost 
09481 1090 880 «bruk av kapitalfond» inntektsføres det kr. 466 000,- 
 
Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad kom med følgende forslag, nytt pkt.11: 
Kåfjord formannskap registrerer revisors forbehold om lånefinansiering av flyttetilskudd til 
beboere under Storhaugen i Manndalen. Jfr. Kommunelovens §50. 



Kåfjord kommune har fått vurdert adgangen til å lånefinansiere flyttetilskudd. Tilbakemeldingen 
fra departementet er fortsatt uklar om dette er lovlig. 
Kåfjord kommune vil fortsatt jobbe for å synliggjøre de klare utfordringene vi har som 
lokalsamfunn, med å sikre våre innbyggere mot naturfarer. Vi er av den oppfatning at 
lånefinansiering av flyttetilskudd, må sidestilles på lik linje med lånefinansiering av skredvoller. 
Begge tiltakene sikrer liv og helse. 
På den bakgrunn vil Kåfjord kommune fortsatt jobbe for å innlemme lånefinansiering av 
flyttetilskudd som en lovlig ordning.  
 
Kommunedirektørens innstilling med endring på pkt.8 og nytt pkt.11, ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommunens driftsregnskap for 2019 godkjennes med et regnskapsmessig 

merforbruk (underskudd) på kr. 8 590 416,-  
 

2. Kåfjord kommunes kapitalregnskap for 2019 godkjennes med et regnskapsmessig 
merforbruk (underskudd) på kr. 5 150 357,-.   
 

3. Regnskapsmessig merforbruk i driftsregnskap 2019 dekkes delvis med bruk av 
disposisjonsfond med kr. 1 328 000,-.  
 

4. Budsjettpost 15300 930 880 tilføres kr. 1 328 000,-. På budsjettpost 19400 970 880 
inntektsføres samme beløp. Kommunedirektøren foretar budsjettregulering.    
 

5. Minst halvparten av merforbruket i driftsregnskap 2019 – dvs kr. 4 295 000,- forsøkes 
dekket inn i 2020 
 

6. Resten av merforbruket i driftsregnskap 2019 innarbeides i budsjett 2021. 
 

7. Underskudd i kapitalregnskap 2019 finansieres ved opptak av lån med kr. 5 150 357,- 
 

8. På budsjettpost 09100 9998 880 «bruk av lån» inntektsføres det kr. 4 684 000,-. På 
budsjettpost 09481 1090 880 «bruk av kapitalfond» inntektsføres det kr. 466 000,-  
 

9. Akkumulert underskudd avløp i kommunens balanseregnskap pr. 31/12-2019 på kr. 
718 070,- legges inn i kommunens selvkostsystem og fordeles til inndekking over de 
tillatte antall år.  
 

10. Akkumulert underskudd vann i kommunens balanseregnskap pr. 31/12-2019 på              
kr. 446 151,- legges inn i kommunens selvkostsystem og fordeles til inndekking over de 
tillatte antall år.  
 

11. Kåfjord formannskap registrerer revisors forbehold om lånefinansiering av flyttetilskudd 
til beboere under Storhaugen i Manndalen. Jfr. Kommunelovens §50. 
Kåfjord kommune har fått vurdert adgangen til å lånefinansiere flyttetilskudd. 
Tilbakemeldingen fra departementet er fortsatt uklar om dette er lovlig. 
Kåfjord kommune vil fortsatt jobbe for å synliggjøre de klare utfordringene vi har som 
lokalsamfunn, med å sikre våre innbyggere mot naturfarer. Vi er av den oppfatning at 
lånefinansiering av flyttetilskudd, må sidestilles på lik linje med lånefinansiering av 
skredvoller. Begge tiltakene sikrer liv og helse. 
På den bakgrunn vil Kåfjord kommune fortsatt jobbe for å innlemme lånefinansiering av 
flyttetilskudd som en lovlig ordning.  



 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 

1. Kåfjord kommunens driftsregnskap for 2019 godkjennes med et regnskapsmessig 
merforbruk (underskudd) på kr. 8 590 416,-  
 

2. Kåfjord kommunes kapitalregnskap for 2019 godkjennes med et regnskapsmessig 
merforbruk (underskudd) på kr. 5 150 357,-.   
 

3. Regnskapsmessig merforbruk i driftsregnskap 2019 dekkes delvis med bruk av 
disposisjonsfond med kr. 1 328 000,-.  
 

4. Budsjettpost 15300 930 880 tilføres kr. 1 328 000,-. På budsjettpost 19400 970 880 
inntektsføres samme beløp. Kommunedirektøren foretar budsjettregulering.    
 

5. Minst halvparten av merforbruket i driftsregnskap 2019 – dvs kr. 4 295 000,- forsøkes 
dekket inn i 2020 
 

6. Resten av merforbruket i driftsregnskap 2019 innarbeides i budsjett 2021. 
 

7. Underskudd i kapitalregnskap 2019 finansieres ved opptak av lån med kr. 5 150 357,- 
 

8. Budsjettpost 05300 9998 880 tilføres kr. 5 150 000,-. På budsjettpost 09100 9998 880 
inntektsføres samme beløp. Kommunedirektøren foretar budsjettregulering.   
 

9. Akkumulert underskudd avløp i kommunens balanseregnskap pr. 31/12-2019 på kr. 
718 070,- legges inn i kommunens selvkostsystem og fordeles til inndekking over de 
tillatte antall år.  
 

10. Akkumulert underskudd vann i kommunens balanseregnskap pr. 31/12-2019 på              
kr. 446 151,- legges inn i kommunens selvkostsystem og fordeles til inndekking over de 
tillatte antall år.  
 

 
  
 

PS 58/20 Økonomiplanprosessen 2021 - 2024. Utfordringsnotat til 
formannskapets strategimøte 

Saksprotokoll i Formannskap- 15.06.2020  

Behandling: 
Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad redegjorde for arbeidet med budsjett, og det ønskes et 
reelt budsjett i balanse ved oppstart av budsjettarbeid for utvalgene. 
Kommunalsjefene legger fram et reelt budsjett i balanse, kontroversielle tiltak legges fram, og 
politikerne tar avgjørelsen. 
Viktig med godt samspill mellom politikere og administrasjon, og levekraftig økonomi. 
 



Fokusområder fra formannskapet til administrasjonen: 
 OU-prosess. Tidligere vedtatt av kommunestyret. 
 «Godt nok» bemanningsnivå. «Godt nok» tjenestenivå. 
 De faglærte brukes på våre utsatte områder innenfor helse, skole og barnehage. 
 Innbyggerdialog (kommunikasjon/evaluering) 
 Effektivisering ved bruk av teknologi 
 Arbeidsmiljø/sykefravær 
 Normer – Beregnet utgiftsbehov – sammenlignbare kommuner 
 Finansielle nøkkeltall 
 Samordning av ressurser internt i organisasjonen 
 Interkommunalt samarbeid 
 Nærings- og samfunnsutvikling 
 Nye måter å organisere arbeidsprosesser 

 

Vedtak: 
Fokusområder fra formannskapet til administrasjonen: 

 OU-prosess. Tidligere vedtatt av kommunestyret. 
 «Godt nok» bemanningsnivå. «Godt nok» tjenestenivå. 
 De faglærte brukes på våre utsatte områder innenfor helse, skole og barnehage. 
 Innbyggerdialog (kommunikasjon/evaluering) 
 Effektivisering ved bruk av teknologi 
 Arbeidsmiljø/sykefravær 
 Normer – Beregnet utgiftsbehov – sammenlignbare kommuner 
 Finansielle nøkkeltall 
 Samordning av ressurser internt i organisasjonen 
 Interkommunalt samarbeid 
 Nærings- og samfunnsutvikling 
 Nye måter å organisere arbeidsprosesser 

 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 

 Saken fremmes uten innstilling til vedtak. 
 
 


