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Møtet ble startet kl.12.49. 
Referatsaker ble tatt til orientering. 
 
Ordfører Bernt E. Isaksen Lyngstad orienterte om arbeidet med sykkelpark på Løkvoll. 
Britt Pedersen og Einar Eriksen orienterte om folkemøtet 2/9 i Birtavarre, der det var orientert 
om vindkraft av selskapet ST1. 
Kommunestyret vil bli orientert om vindkraft i møtet 24/9. 
Svein O. Leiros stilte spørsmål om Grønt areal og klipping, hva med 2021, og skal 2020 
evalueres? 
Kommunedirektør Einar Pedersen svarte, 2020 skal grundig evalueres. 
 
Møtet ble hevet kl.14.30. 
 
 



RS 15/20 Innkalling til møte i regionrådet 23.06.20 

RS 16/20 Protokoll fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling i Troms 
Holding AS 8.6.20 

RS 17/20 Norges femte rapportering på Europarådets rammekonvensjonen 
om beskyttelse av nasjonale minoriteter og åttende rapport på 
minoritetsspråkpakten – høring av rapportutkast 

  



PS 60/20 Delegerte saker Formannskap mai-august 2020 

 

Saksprotokoll i Formannskap- 07.09.2020  

Behandling: 
Tatt til orientering. 
 
 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Tatt til orientering. 
 
 
 

PS 61/20 Flerspråklige adressenavn 

 

Saksprotokoll i Formannskap- 07.09.2020  

Behandling: 
Formannskapet kom med følgende innstilling: 
Formannskapet viser til tidligere vedtak i K-sak 25/16 og ber om at saken følges opp, for å endre 
lovverket. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Formannskapet viser til tidligere vedtak i K-sak 25/16 og ber om at saken følges opp, for å endre 
lovverket. 
 
 
 
 
 
 
 



Saksprotokoll i Samepolitisk utvalg- 19.06.2020  

Behandling: 
Lisa-Katrine Mo (Ap) fremmet følgende forslag til vedtak:   
Samepolitisk utvalg ser utfordringer ved at befolkningen ikke får mulighet til å bruke 
veiadressenavn på flere språk. Stedsnavn eksisterer og er entydige navn selv om de er på flere 
språk. Vi har en plikt til å ivareta og synliggjøre slike navn. 
 
Samepolitisk utvalg viser til vedtak i sak 25/16 – Prinsipper veiadresseprosjekt -  i Kåfjord 
kommunestyre som sier at Kåfjord kommune starter prosessen for å få endret lovverket ovenfor 
Sametinget og KMD slik at det skal være anledning å skilte på flere språk. Samepolitisk utvalg 
ber om at saka følges opp slik at det blir mulig å bruke veinavn på flere språk i Kåfjord 
kommune.  
 
Lisa-Katrine Mo sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Samepolitisk utvalg ser utfordringer ved at befolkningen ikke får mulighet til å bruke 
flerspråklige veiadressenavn på flere språk. Stedsnavn eksisterer og er entydige navn selv om de 
er på flere språk. Vi har en plikt til å ivareta og synliggjøre slike navn.  
 
Samepolitisk utvalg viser til vedtak i sak 25/16 – Prinsipper veiadresseprosjekt - i Kåfjord 
kommunestyre som sier at Kåfjord kommune starter prosessen for å få endret lovverket ovenfor 
Sametinget og KMD slik at det skal være anledning å skilte på flere språk. Samepolitisk utvalg 
ber om at saka følges opp slik at det blir mulig å bruke veinavn på flere språk i Kåfjord 
kommune. 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 
 
 

PS 62/20 Søknad om støtte til skoletur for 9. klasse ved Manndalen skole 

 

Saksprotokoll i Formannskap- 07.09.2020  

Behandling: 
Ordfører Bernt E. Isaksen Lyngstad stilte spørsmål om habilitet, og fratrådte møtet. 
Et enstemmig formannskap erklærte Bernt Lyngstad inhabil, og Britt Pedersen overtok som 
møteleder. 
 
Forslag fra formannskap: 
Kåfjord formannskap bevilger kr.500,- pr. elev, og viser til tidligere tildelinger. 
Samlet sum kr.7000,- 



 
Bernt Eirik Isaksen Lyngstad tiltrådte møtet. 

Vedtak: 
Kåfjord formannskap bevilger kr.500,- pr. elev, og viser til tidligere tildelinger. 
Samlet sum kr.7000,- 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Saken legges frem uten innstilling 
 
 
 
 

PS 63/20 Tillegg til sak 21/20 - Undersøkelse av konsekvenser ved at 
bassenget stenger ut 2020 

 

Saksprotokoll i Formannskap- 07.09.2020  

Behandling: 
Formannskapet kom med følgende forslag: 
Formannskapet bevilger kr.30.000,- pr. måned for oktober-desember til obligatorisk 
svømmeopplæring. 
Beløpet belastes formannskapets reserve. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Formannskapet bevilger kr.30.000,- pr. måned for oktober-desember til obligatorisk 
svømmeopplæring. 
Beløpet belastes formannskapets reserve. 
 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg- 04.06.2020  

Behandling: 
I utvalgsmøtet den 28.05.20 er det orientert om at kommunen på grunn av manglende 
økonomiske ressurser, ser seg nødt for å stenge svømmebassenget ut kalenderåret 2020. 
Utvalget ønsker utredning i saken til neste møte som er 04.06.20. Det er avtalt at dette 
saksframlegget på grunn av kort frist deles på sharepoint-gruppa og at kommunedirektøren skal 



komme med innstilling i saken i dette dokumentet. Utvalget ba også om en uttalelse fra 
kommuneoverlegen om smittevern og svømming i forbindelse med Covid-19 utbruddet. 
 
Utvalget foreslår et alternativt forslag til kommunedirektørens innstilling: 

1. Utvalget ser det som svært viktig at elever får svømming høsten 2020 
2. Utvalget foreslår at det regnes på kostander ved å holde bassenget åpent holde bassenget 

åpent for skolesvømming i oktober, november og desember. 
3. Utvalget foreslår at det regnes på kostander ved å holde ordinær åpning av bassenget i 

oktober, november og desember. 
4. Saken sendes over til Formannskapet for å se om det er mulig å finne midler fra 

Formannskapets reserver til å holde bassenget åpent. 

Kommunedirektørens innstilling blir nedstemt. Utvalgets forslag til alternativet vedtak blir 
enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
 

1. Utvalget ser det som svært viktig at elever får svømming høsten 2020 
2. Utvalget foreslår at det regnes på kostander ved å holde bassenget åpent holde bassenget 

åpent for skolesvømming i oktober, november og desember. 
3. Utvalget foreslår at det regnes på kostander ved å holde ordinær åpning av bassenget i 

oktober, november og desember. 
4. Saken sendes over til Formannskapet for å se om det er mulig å finne midler fra 

Formannskapets reserver til å holde bassenget åpent. 

 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 
1. På grunn av Covid-19 pandemien har kommunens svømmebasseng vært stengt fra 13.mars. 
Helsemyndighetene åpner for skolesvømming fra 1. juni. Med bakgrunn i dette vil det ikke 
være mulig for alle elever å oppnå sine kompetansemål i svømming dette skoleåret. 
 
2. Kommunen skal ha som mål at de berørte elevene får muligheten til å nå kompetansemål i 
siste halvdel skoleåret 2020/21. Kommunedirektøren planlegger for dette. 
 
3. På grunn av kommunens økonomiske situasjon vil svømmebassenget holdes stengt ut 2020. 
Elever som ikke oppnår kompetansemål med bakgrunn i Covid-19 våren 2020 og stenging av 
bassenget høst 2020, prioriteres våren 2021. 
 
 
 
 

PS 64/20 Dispensasjon for oppføring av hurtigladestasjon 

 



Saksprotokoll i Formannskap- 07.09.2020  

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 hurtigladestasjon på omsøkt plassering på gbnr. 29/33-36. 
 
 
 
 
 

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

dispensasjon for oppføring av hurtigladestasjon på omsøkt plassering på gbnr. 29/33-36. 
 
 

PS 65/20 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av 
gapahuk 

 

Saksprotokoll i Formannskap- 07.09.2020  

Behandling: 
Svein o. Leiros stilte spørsmål i forhold til IKIL sin søknad om gapahuk, som er en likelydende 
sak, der de fikk avslag? 
Formannskapet ber administrasjonen ta opp til behandling den likelydende saken. 
 
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. 1/8. 
2. Søker fritas fra byggesaksgebyr for gapahuken jf. K-sak 60/17. 

 
 
 
 
 

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. 1/8. 
2. Søker fritas fra byggesaksgebyr for gapahuken jf. K-sak 60/17. 



 
 
 

PS 66/20 Dispensasjon for etablering av motocrossbane 

 

Saksprotokoll i Formannskap- 07.09.2020  

Behandling: 
Saksbehandler Bård Bendik Fanghol redegjorde for sak. 
 
Svein O. Leiros kom med følgende forslag fra SP/Krf: 

1. Kåfjord kommune gir dispensasjon til etablering av motocrossbane i 3 år på gnr 30 brnr 81.  
2. Dette under forutsetning at Motorcrossklubben starter arbeidet med reguleringsplan snarest 

mulig og skal være ferdigstilt innen utgangen 2023.  
 
Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad kom med følgende forslag fra AP/H: 

1. Kåfjord kommune ser positivt på etablering av motocrossbane i nevnte område, på g/bnr. 
30/81. 

2. Tiltaket med etablering av motocrossbane gir et betydelig inngrep, derfor er det viktig at 
det gjøres et grundig forarbeid gjennom en reguleringsplan. 

3. Kåfjord kommune ønsker en etablering og vil bidra til finansiering av kostnader med 
reguleringsarbeidet. 

 
Svein O. Leiros og Bernt E. I. Lyngstad trakk sine forslag, og formannskapet kom med følgende 
forslag: 

1. Kåfjord kommune ser positivt på etablering av motocrossbane i nevnte område, g/bnr. 
30/81. 

2. Viser til sektormyndighetenes høringsinnspill, som sier at tiltaket med etablering av 
motocrossbane gir et betydelig inngrep. Derfor er det viktig at det gjøres et grundig 
forarbeid gjennom en reguleringsplan. 

3. Kåfjord kommune ønsker en etablering av motocrossbane, og igangsetter regulering av 
området. 

4. Reguleringsarbeidet skal sluttføres senest april 2021. 
5. Beløpet belastes formannskapets reserve. 

 
Forslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommune ser positivt på etablering av motocrossbane i nevnte område, g/bnr. 

30/81. 
2. Viser til sektormyndighetenes høringsinnspill, som sier at tiltaket med etablering av 

motocrossbane gir et betydelig inngrep. Derfor er det viktig at det gjøres et grundig 
forarbeid gjennom en reguleringsplan. 

3. Kåfjord kommune ønsker en etablering av motocrossbane, og igangsetter regulering av 
området. 

4. Reguleringsarbeidet skal sluttføres senest april 2021. 
5. Beløpet belastes formannskapets reserve. 

 



 
 
 
 

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

og avslår søknad om dispensasjon til etablering av motocrossbane. 
 
 

PS 67/20 Mindre reguleringsendring av Bjørkholt boligfelt 

 

Saksprotokoll i Formannskap- 07.09.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommune vedtar mindre reguleringsendring for Bjørkholt boligfelt, med 

plankart datert 22.06.2020 og beskrivelse og planbestemmelser datert 20.08.20 jf. PBL § 
12-14, 2. ledd. 

 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Kåfjord kommune vedtar mindre reguleringsendring for Bjørkholt boligfelt, med 

plankart datert 22.06.2020 og beskrivelse og planbestemmelser datert 20.08.20 jf. PBL § 
12-14, 2. ledd. 

 
 
 

PS 68/20 Søknad om dekning av reguleringskostnader 

 

Saksprotokoll i Formannskap- 07.09.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 



Vedtak: 
1. Kåfjord kommune avslår søknad om dekning av reguleringskostnader. 

 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Kåfjord kommune avslår søknad om dekning av reguleringskostnader. 

 
 
 

PS 69/20 Søknad om kjøp av kommunal boligtomt for oppføring av 
fritidsbolig 

 

Saksprotokoll i Formannskap- 07.09.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Det gis dispensasjon fra reguleringsplan, jf. pbl. § 19-2 slik at tomta, gnr 1, bnr 109 kan benyttes 

til fritidsbolig.  
2. Gnr 1, bnr 109 selges til Randi Jørgine Jenssen, for kr. 155 100,-. I tillegg kommer 

dokumentavgift til staten med kr. 3 877,50, og tinglysningsgebyr med kr. 540,-.  
3. Dersom kjøpesum, avgift og gebyr ikke er betalt innen to måneder etter dette vedtaks dato, faller 

tilbudet om kjøp automatisk bort.  
4. Dersom tomta ikke er bebygd innen to år etter tinglyst skjøte, kan kommunen kjøpe tomta 

tilbake for samme sum den ble solgt for.  
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Det gis dispensasjon fra reguleringsplan, jf. pbl. § 19-2 slik at tomta, gnr 1, bnr 109 kan 

benyttes til fritidsbolig. 
2. Gnr 1, bnr 109 selges til Randi Jørgine Jenssen, for kr. 155 100,-. I tillegg kommer 

dokumentavgift til staten med kr. 3 877,50, og tinglysningsgebyr med kr. 540,-. 
3. Dersom kjøpesum, avgift og gebyr ikke er betalt innen to måneder etter dette vedtaks 

dato, faller tilbudet om kjøp automatisk bort. 
4. Dersom tomta ikke er bebygd innen to år etter tinglyst skjøte, kan kommunen kjøpe 

tomta tilbake for samme sum den ble solgt for.  
 
 



 

PS 70/20 Kommunalt forprosjekt klimagassreduksjon 

 

Saksprotokoll i Formannskap- 07.09.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommune, gjennomfører prosjektet med prosjektkostnader på inntil kr. 700 000,- (eks. 

mva.).  
2. Det bevilges kr. 300 000,- som likviditetsmidler i prosjektet, til kjøp av ekstern bistand. Beløpet 

nedbetales i sin helhet ved utbetaling av tilskudd.  
3. Prosjektperiode 1 år (01.09.2020 – 01.09.2021)  
4. Kommunalsjef for drift og utvikling, er ansvarlig for prosjektet.  
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Kåfjord kommune, gjennomfører prosjektet med prosjektkostnader på inntil kr. 

700 000,- (eks. mva.). 
2. Det bevilges kr. 300 000,- som likviditetsmidler i prosjektet, til kjøp av ekstern bistand. 

Beløpet nedbetales i sin helhet ved utbetaling av tilskudd.   
3. Prosjektperiode 1 år (01.09.2020 – 01.09.2021) 
4. Kommunalsjef for drift og utvikling, er ansvarlig for prosjektet.   

 
 

PS 71/20 Planprogram for kommunedelplan energi og klima 

 

Saksprotokoll i Formannskap- 07.09.2020  

Behandling: 
Opplysninger fra saksbehandler Bård Bendik Fanghol: 
I saksframlegget til kommunedelplan for energi og klima skal punkt 2 endres fra at 
«planprogrammet vedtas», til at «planprogrammet vedtas sendt på høring» 
Ny versjon av vedlegg ble endret etter at saksliste var delt, dette er endret. 
 
Kommunedirektørens innstilling med endring på pkt.2 ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Nord Troms Regionråd har etter innspill fra kommunene i Nord Troms vedtatt i møte 19. 

september 2019 og foreta en rullering av eksisterende Kommunedelplan for Energi og klima.  



2. Planprogram for kommunedelplan for energi og klima vedtas sendt på høring.  
3. Planprogrammet sendes ut på felles høring for kommunene i Nord Troms.  
4. Referansegruppa for planarbeidet gis fullmakt til å håndtere prosessen frem mot planutkast til 

Kommunedelplan som legges fram til politisk behandling.  
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Nord Troms Regionråd har etter innspill fra kommunene i Nord Troms vedtatt i møte 19. 

september 2019 og foreta en rullering av eksisterende Kommunedelplan for Energi og 
klima.  

2. Planprogram for kommunedelplan for energi og klima vedtas slik det foreligger. 
3. Planprogrammet sendes ut på felles høring for kommunene i Nord Troms.  
4. Referansegruppa for planarbeidet gis fullmakt til å håndtere prosessen frem mot 

planutkast til Kommunedelplan som legges fram til politisk behandling. 
 
 

PS 72/20 Helhetlig ROS med oppfølgingsplan perioden 2020 - 2024 

 

Saksprotokoll i Formannskap- 07.09.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 

1. Risikobasert internkontroll og ROS-analyser må gis forankring i Kåfjord kommunes 
lederskap i den daglige driften.  Sikkerhets- og beredskapsspørsmål må være fast tema i 
leder- og utvidet ledermøte. Kåfjord kommunes beredskapsorganisasjon skal være 
smidig og disiplinert, med tydelige ansvars- og myndighetsområder.  
 
Følgende tiltak prioriteres; 

Nr. Tiltaksbeskrivelse Kostnad Ansvarlig Frist 
1. Jevnlige øvelser på beredskap 

og beredskapstiltak som 
evakuering, informasjon, 
befolkningsvarsling og varsling 
intern i kommunen og i 
samarbeid med 
nabokommunene 

 Kommunedirektør Fortløpende 

2. ROS-analyser utarbeides for 
alle deler av kommunale 
virksomhet innen utgangen av 
2021 

 Kommunalsjef 
Avdelingsledere 

Fortløpende 

3. Utarbeide egen brannros for  Brannsjef/rådmann Innen 



Kåfjord kommune utgangen av 
2020 

4 Plan for krisekommunikasjon 
på ulike språk 

 Informasjonsansvarlig Innen 
utgangen av 
2021 

5 Utarbeide en plan for hvordan 
drifte kommunen uten tilgang 
til data, vurdere alternative 
løsninger hvis elektronisk 
kommunikasjon skulle svikte 

 IT Innen 
utgangen av 
2021 

 
2. Plan for oppfølging (pkt 3.2.), at alle hendelser som er definert som rød og gul skal 

jobbes videre med, vedtas slik den foreligger i HROS 
 

3. Kåfjord kommunestyre egengodkjenner helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, med 
oppfølgingsplan, for perioden 2020-2024, slik den foreligger. 

 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 

1.  Risikobasert internkontroll og ROS-analyser må gis forankring i Kåfjord kommunes 
lederskap i den daglige driften.  Sikkerhets- og beredskapsspørsmål må være fast tema i 
leder- og utvidet ledermøte. Kåfjord kommunes beredskapsorganisasjon skal være 
smidig og disiplinert, med tydelige ansvars- og myndighetsområder.  
 
Følgende tiltak prioriteres; 

Nr. Tiltaksbeskrivelse Kostnad Ansvarlig Frist 
1. Jevnlige øvelser på beredskap 

og beredskapstiltak som 
evakuering, informasjon, 
befolkningsvarsling og varsling 
intern i kommunen og i 
samarbeid med 
nabokommunene 

 Kommunedirektør Fortløpende 

2. ROS-analyser utarbeides for 
alle deler av kommunale 
virksomhet innen utgangen av 
2021 

 Kommunalsjef 
Avdelingsledere 

Fortløpende 

3. Utarbeide egen brannros for 
Kåfjord kommune 

 Brannsjef/rådmann Innen 
utgangen av 
2020 

4 Plan for krisekommunikasjon 
på ulike språk 

 Informasjonsansvarlig Innen 
utgangen av 
2021 

5 Utarbeide en plan for hvordan 
drifte kommunen uten tilgang 
til data, vurdere alternative 

 IT Innen 
utgangen av 
2021 



løsninger hvis elektronisk 
kommunikasjon skulle svikte 
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2. Plan for oppfølging (pkt 3.2.), at alle hendelser som er definert som rød og gul skal 
jobbes videre med, vedtas slik den foreligger i HROS 
 

3. Kåfjord kommunestyre egengodkjenner helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, med 
oppfølgingsplan, for perioden 2020-2024, slik den foreligger. 

 
 
 


