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RS 21/20 Rapport om utvikling i økonomiske nøkkeltall i 
Troms og Finnmark i 2019 

 2020/317 

RS 22/20 Valggjennomføring i 2021 i lys av den pågående 
covid-19 pandemien 

 2020/307 

RS 23/20 Nytt foreløpig svar - Klage på vedtak om 
adresseendringer 

 2015/680 

RS 24/20 Protokoll fra Årsmøte i KomOpp  2016/253 
RS 25/20 Høring - Forslag til forskrift om fiske etter 

anadrome laksefisk i sjø Sak 58/20 FSK 
 2015/642 

PS 82/20 Orienteringssak fra kommunedirektøren   
PS 83/20 Orienteringssak fra ordføreren   
PS 84/20 Søknad om fritak fra politiske verv ut året 2020  2019/291 
PS 85/20 Fastsetting av valgdag  2020/307 
PS 86/20 Søknad om endret uteservering - Trygdekontoret 

Pub & Bar 
 2020/156 

PS 87/20 Nyvalg av særskilt utvalg for jordskiftesaker / 
Jordskifteretten 
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PS 88/20 Årsmelding 2019  2020/102 
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PS 90/20 Gebyr for lagring av privat utstyr/båter etc i 

kommunens havneområder 
 2020/71 

PS 91/20 Isbryting Kåfjorden  2020/342 
PS 92/20 Finansiering - vannverksutbygging Manndalen 

vannverk 
 2019/9 

PS 93/20 Nomedalen vannverk  2015/1553 
PS 94/20 Vigselsmyndighet Gáivuona suohkan Kåfjord 

kommune Kaivuonon komuuni 
 2017/530 

PS 95/20 Ny samarbeidsavtale om drift og vedlikehold av 
Årøyholmen. 

 2020/313 

PS 96/20 Helhetlig ROS med oppfølgingsplan perioden 
2020 - 2024 

 2015/516 

PS 97/20 Kontrollutvalget i Kåfjord kommune - Sak 05/20 
- Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 

 2015/20 

PS 98/20 Kåfjord kommune - Sak 15/20 - 
Forvaltningsrevisjonsrapporten "Evaluering av 

 2015/20 



innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms" - Oppfølging 
PS 99/20 Ny selskapsavtale KomRev NORD IKS fra 

01.07.2020 
 2015/477 

PS 100/20 Valg av forliksrådsmedlemmer til Nord-Troms 
forliksråd 

 2020/212 

 
 
Møtet ble startet kl.10.00. 
Saksliste og innkalling ble enstemmig godkjent. 
Protokollunderskrivere: Stian Pedersen AP og Liv Solvang Frp- enstemmig valgt. 
Referatsaker: Tatt til orientering. 
 
Mattis Bårnes, Prosjektleder BTS – Bedre tverrfaglig samarbeid, orienterte om det 2-årige 
prosjektet. 
 
Orientering om vindkraft av ST1, ved Svein Aase og Harald Dirdal. 
Sveinulf Vågene fra Motvind Norge og Anne Lise Mortensen fra Naturvernforbundet orienterte. 
 
Svein O. Leiros SP kom med følgende forslag: 
1. Kåfjord Kommunestyre ber regjering og storting endre regelverket for vindkraft. Det må være 
en forutsetning at kommunene er involvert gjennom hele prosessen. Det er viktig å få bred lokal 
involvering og respekt for demokratiske beslutninger. 
2. Kåfjord kommunestyre ber om det er plan og bygningslovens som skal være gjeldende i 
fremtidige behandlinger i slike saker 
3. Kåfjord kommunestyre ber regjering og storting sørge for at kommunene får en lokal vetorett 
til å si nei til utbygging av vindkraft. 
 
Nils O. Larsen AP: Sak om vindkraft er orientering, er ikke en politisk sak som er utredet, 
opposisjon ønsker ikke å gjøre vedtak i denne saken i dag. 
 
Votering: 
SP sitt forslag fikk 8 stemmer (SP, Krf, Frp, MDG) og falt, 9 stemte (AP,H) imot. 
 
Even Steinlien og Dag R Wollvik ble innvilget permisjon fra kl.17.00. og fratrådte under 
behandling av politisk sak 91/20. 
 
Møtet ble hevet kl.18.17. 
 
 
 



RS 20/20 Tilbakemelding på budsjett 2020 - Økonomiplan 2021-2023 
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PS 82/20 Orienteringssak fra kommunedirektøren 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 24.09.2020  

Behandling: 
 
Kommunedirektør Einar Pedersen orienterte om følgende saker: 

 Pandemi, ukentlig møter i beredskapsledelsen. Skrivebordøvelser innad i helse og 
omsorg, skal også gjøres innenfor oppvekst. 

 Skredvoll på Samuelsberg – nær dialog med NVE, det meste av skredvollen må bygges 
opp igjen til neste år. Samuelsberg må være innenfor skredovervåkning. 

 Skredforebyggende midler på 6 millioner, vært møter med Departement- statssekretær 
skal se på saken. Behandlet i kontrollutvalget i går. 

 Boligområder: Løkvoll og i Djupvik. Bosetningskommune, Kåfjord boliger – ekstern 
aktør, sliter med å bosette i boliger. Dialog med boligselskap.  

 Delegeringsreglementet kommer på neste kommunestyremøte, tillegg til finans og 
økonomireglement. 

 Helsesenteret og gamle Trollvik skole, interessenter på gamle helsesenter.  
 Pilotprosjekt fylkeskommune næringsutvikling, folketall og demografi: 2 hovedpunkter: 

Skape større engasjement og dialog, og næringsutvikling. 
 Ny Kommunedirektør tiltrer 5/10. 

 
Spørsmål: 
Svein O. Leiros SP:  

 Lurer på status for Riebangardi barnehage, har sendt inn skriftlig spørsmål før møtet. 
Skriftlig spørsmål– sak der man ba om samlokalisering, ekstra planleggingsdag- ber om 
tett dialog, hvor står saken. Riebangardi. Hvordan er det løst, toalett og ansatte? 

 Goulasveien er en tragedie, skal det ikke gjøres noe med den, er et omdømmetap for 
kommunen. 

 Helsetunet og kjøkken, er det startet med ferdigmat igjen? 
 Vemodig at det er siste dag for Kommunedirektøren. 
 Kåfjordboliger – tragedie at det ikke er blitt noe med fortsatt bosetting, leie det ut til halv 

pris til unge førstegangsetablerer – ha sak på det, kontrakt på et år, halvpris på leie? 
 Helsesenteret- gi til kraftig redusert pris – konsekvens er ingen aktivitet, kun utgifter. 
 Basseng i Olderdalen – skulle vært vann i den nå? 

 
Varaordfører Britt Pedersen- ønsker å ta opp oppfølging av politiske vedtak: 

 Oppussing og rehabiliteringsprosjekt, vedtatt siden 2017: 
 Manndalen skole – naturfagrom vedtatt i 2017 – ikke ferdigstilt 
 Helsesykepleierrom vedtatt i 2019 – status – midlertidig rom 
 Rehabilitering basseng Olderdalen desember 2017 
 Forsterket renhold i barnehage, status. 
 Helse villig til omstrukturering. 
 Tiltak sykehjemsplasser – utslag? 

Einar Eriksen Krf:  
 Birtavarre bh – vært endel problemer, og problemer med foreldre, økt mobbing, vært 

endel problemer i bh. Er det veien å gå og fjerne fagkompetansen? Vil ikke ha kapasitet 
for begge barnehager. Manglende informasjon til foreldre, de veit at leder slutter. Viktig 
å informere til ansatte og foreldre, hva som er planen med barnehagen. 



 Guolasveien – gjort noe i år? Bør prioriteres årlig å skrape veien. 
 Revisjon av scooterløyper – Kåfjord scooterforening har sendt henvendelse, befaring og 

revisjon, hva er status? 
 
Svar: 
Kommunedirektør Einar P: Manndalen skole, basseng Olderdalen, bh, forsterket renhold, 
scooterløyper – Kommunalsjef drift og utvikling Gunn Andersen svarer. 

 Birtavarre barnehage, ikke reduksjon i lederressurs. I en overgangsperiode, skal styrer 
være heltids leder for Fossen og Birtavarre barnehage. Stillinga lyses ut 

 Helsetun og kjøkken: 2 avvik, som er meldt inn. 
 Helse og tildeling av tjenester: alle tjenester gis gjennom enkeltvedtak – er søknad som 

vurderes, så fattes enkelt vedtak. Kommunestyret har forhåndsvurdert kriterier. Hvis det 
må revideres, må det komme sak på dette. 

 Guolasveien, Statnett bestrider at de har belastet veien. 
 Kåfjordboliger – 1 leilighet er leid ut kortsiktig, til redusert pris, student med deltidsjobb. 
 Helsesenter og pris, bør jo ta penger for den. 
 anmodning til folkevalgte, kommer ny Kommunedirektør, samarbeid mellom politikk og 

administrasjon, når dere får problem fra innbyggere, tar det med ordfører og 
Kommunedirektør, og får løst/svart. Bli bedre å kanalisere problemstillinger til 
Kommunedirektør eller ordfører, få bedre kommunikasjon. 

 
Kommunalsjef Gunn Andersen:  

 Naturfagrom, mangler avtrekksvifte – sjekker opp. 
 Helsesykepleierrom – Lyngen rør må flytte rør. 
 Helsesykepleierom – første prioritet. 
 Basseng Olderdalen, ferdigforhandlet entreprise, vært på befaring – i gang satt. 
 Fossen barnehage/Riebangardi: Må leie eksterne for å få dette ordnet. Kravspek.  
 Forsterket renhold, faste planer og rutiner, ganske lik som kovid19-renhold. Ansatte er 

opplært, mange med fagbrev, hatt kursing for smittevask. Sykefravær er største 
utfordring, problem innenfor renhold. 

 Scooterløype, UMDU har stort trykk på saken, tar inn konsulent i halv stilling, 
kommunestyret sitt vedtak, med de nyeste løyper. Legger samme strategi som annen 
kommune har gjort i forhold til scooterløyper. 

 Siste vedtak var i sommer 18/6 om Fossen barnehage, som administrasjonen har forholdt 
seg til.  

 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 

PS 83/20 Orienteringssak fra ordføreren 

 



Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 24.09.2020  

Behandling: 
Ordfører Bernt E. I. Lyngstad:  

 Etablering av sykkelpark i Løkvoll, det er funnet område, denne bygges neste måned. 
 Intensjonsavtale om sammenslåing av Nord-Troms regionråd med Tromsøområdet 

regionråd 
 Fjellskredseminar – byggekvalitet – endring teknisk forskrift – overvåkning, skal være 

mulighet å utvikle område. 
 Samferdsel: 50 mill. årlig skal kuttes, b-rute over Lyngenfjorden skal fjernes. 

Høringsfrist 30.september, kom med signaler hvis noen har innspill. 
 Statskog og hyttefelt Miessevarre, møte 1.oktober. 
 Befaring kraftlinja Løkvoll, finne annen trase. 
 Kulturkonsulent og ordfører vært i dialog med Manndalen basseng, skal ha avklaring om 

planer om evt. basseng i Manndalen.  
 Grunneiere boligfelt på Løkvoll, evt. oppkjøp, kommer til politisk behandling, hele eller 

deler av område. 
 Djupvik, mulig boligfelt, områdeplan Engenes. Dialog, grunnboring skal tas, vil kommer 

til politisk behandling. 
Svein O. Leiros SP:  

 Savner posisjonen sin politiske plattform. 
 Viktig å orientere innbyggere om ordfører og varaordfører sine bedriftsbesøk m.m. på 

kommunens facebook-side, og ikke bare på Kåfjord AP sin side. 
 Goulasveien er en tragedie, skal det ikke gjøres noe med den, er et omdømmetap for 

kommunen. 
 Evaluering av grøt areal i Kåfjord kommune, hvordan fungert, kostnader osv 
 Sammenslåing av regionråd, helt imot sammenslåing av regionrådene. Løftet Nord-

Troms, fått til veldig mye bra, rust, ungdom, avfallsservice Osv. 
 Mot å legge ned b-ruter, skjervøybåt, ta med i høringssvar. 

Even Steinlien: Må jobbe med rusproblemer i Kåfjord. 
Ordfører Bernt E. I. Lyngstad:  

 Grønt areal, arbeidet skal evalueres. 
 Den politiske plattformen vil bli lagt fram for kommunestyret. 
 Regionråd, enig og skeptisk til sammenslåing – overordnet politisk samarbeid. 
 Rusproblemer i kommunen, vi har utfordringer, må tas på største problem. Samarbeid 

med diakoni-stilling, innrette mot rusproblemer, veldig positivt. Bevilget prosjektmidler, 
stilling lyses ut. 

 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 
 
 

PS 84/20 Søknad om fritak fra politiske verv ut året 2020 

 



Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 24.09.2020  

Behandling: 
Forslag fra kommunestyret: 
Idar Pedersen innvilges fritak fra politiske verv ut året 2020. 
Idar Pedersen er fast medlem for SP i Samepolitisk utvalg, og 3. varamedlem for SP i 
Kommunestyret, det innkalles fast varamedlem i permisjonstiden. 
 
Votering: 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Idar Pedersen innvilges fritak fra politiske verv ut året 2020. 
Idar Pedersen er fast medlem for SP i Samepolitisk utvalg, og 3. varamedlem for SP i 
Kommunestyret, det innkalles fast varamedlem i permisjonstiden. 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Legges fram uten innstilling. 
 

PS 85/20 Fastsetting av valgdag 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 24.09.2020  

Behandling: 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
Kåfjord kommunestyre vedtar at det også skal holdes valg søndag 12.september 2021. 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Kåfjord kommunestyre vedtar at det også skal holdes valg søndag 12.september 2021. 
 
 



PS 86/20 Søknad om endret uteservering - Trygdekontoret Pub & Bar 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 24.09.2020  

Behandling: 
Saksbehandler Greta Larsen opplyste at Politiet ikke har noen anmerkninger til søknad.  
 
Einar Eriksen Krf kom med følgende forslag: 
Pkt.1. Endret til kl.24.00. 
 
Votering: 
Pkt.1. Krf sitt forslag falt da det 2 stemmer (krf), 15 stemmer for kommunedirektørens 
innstilling. 
Pkt. Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Marthinsen Produkter ved Trygdekontoret Pub & Bar innvilges uteservering på veranda med 

alkoholholdig drikk under 22 volumprosent alkohol ihht. søknad, i tidsrommet fra 01.05.-
31.10. fra kl.12.00. til kl.02.00. Det gis ikke bevilling for skjenking av brennevin utendørs.  

2. Hvis det blir klager på støy fra naboer, vil saken tas opp på nytt til behandling. 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Marthinsen Produkter ved Trygdekontoret Pub & Bar innvilges uteservering på veranda med 

alkoholholdig drikk under 22 volumprosent alkohol ihht. søknad, i tidsrommet fra 01.05.-
31.10. fra kl.12.00. til kl.02.00. Det gis ikke bevilling for skjenking av brennevin utendørs.  

2. Hvis det blir klager på støy fra naboer, vil saken tas opp på nytt til behandling. 
 

PS 87/20 Nyvalg av særskilt utvalg for jordskiftesaker / Jordskifteretten 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 24.09.2020  

Behandling: 
Valgutvalgets leder Jens A. Butter Simonsen kom med følgende endringsforslag: 
Lisa M. Pedersen Solbakken, ny 
Øystein Salamonsen, fjernes på grunn av kjønnsfordeling. 
 
Votering: 
Valgutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak: 
Følgende velges til særskilt utvalg for jordskiftesaker (Jordskifteretten):  
 
Inghild Blomstereng  
Liv Solvang  
Lisa M. Pedersen Solbakken 
 
Kåre A. Pedersen  
Einar Eriksen  
Asgeir Fagerli Langberg  
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Saken legges frem uten innstilling. 
 

PS 88/20 Årsmelding 2019 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 24.09.2020  

Behandling: 
Nils O. Larsen AP kom med følgende endringsforslag fra AP/H nytt pkt.1: 
Årsmeldingen for 2019 er grundig og god, men ikke lystig lesing angående utviklinga av 
kommunens økonomi. Det er satt i gang tiltak for å snu den negative økonomiske utviklingen av 
kommunens økonomi. Det er satt i gang tiltak for å snu den negative utviklingen, det ser vi 
allerede positive virkninger av. Det gjenstår imidlertid fortsatt mange utfordringer. 
 
Tania Lopez MDG: Samiske midler, brukt mindre, kan disse brukes innenfor oppvekst? 
Kommunalsjef Gunn Andersen: Disse midlene er på utvikling og gjelder språksenter, som 
manglet leder i en periode. 
 
Votering: 
Pkt.1: AP/H sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
Nytt Pkt.2: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Årsmeldingen for 2019 er grundig og god, men ikke lystig lesing angående utviklinga av 

kommunens økonomi. Det er satt i gang tiltak for å snu den negative økonomiske 
utviklingen av kommunens økonomi. Det er satt i gang tiltak for å snu den negative 
utviklingen, det ser vi allerede positive virkninger av. Det gjenstår imidlertid fortsatt 
mange utfordringer. 

2. Årsmelding 2019 tas til orientering 
 
 
 



 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Årsmelding 2019 tas til orientering 
 
 
 
 

PS 89/20 Økonomirapport pr. 31/8 - 2020 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 24.09.2020  

Behandling: 
Økonomisjef Håkon Jørgensen redegjorde for rapport. 

Nils O. Larsen kom med følgende forslag til nytt pkt.1 fra AP/H:  

1. Kommunestyret registrerer at den økonomiske situasjonen for kommunen er vesentlig 
forbedret i løpet av året hittil, i.h.t. økonomirapport pr 31.8.Dette er et resultat av de 
sterke signaler som er gitt fra politisk ledelse, og de vedtak som er gjort, ang budsjett og 
budsjettoppfølging. Tett oppfølging videre er helt nødvendig for at årsresultatet skal bli 
slik at de økonomiske målene som er satt i budsjettbehandlingen skal oppnås; bl.a. 
inndekking av 50% av underskuddet i 2019. 

Votering: 
Pkt.1: AP/H sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
Nytt Pkt.2: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 

1. Kommunestyret registrerer at den økonomiske situasjonen for kommunen er vesentlig 
forbedret i løpet av året hittil, i.h.t. økonomirapport pr 31.8.Dette er et resultat av de 
sterke signaler som er gitt fra politisk ledelse, og de vedtak som er gjort, ang budsjett og 
budsjettoppfølging. Tett oppfølging videre er helt nødvendig for at årsresultatet skal bli 
slik at de økonomiske målene som er satt i budsjettbehandlingen skal oppnås; bl.a. 
inndekking av 50% av underskuddet i 2019. 

2. Kommunestyret tar vedlagte økonomirapport pr. 31. august 2020 til orientering. 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 



Kommunestyret tar vedlagte økonomirapport pr. 31. august 2020 til orientering. 
 
 
 

PS 90/20 Gebyr for lagring av privat utstyr/båter etc i kommunens 
havneområder 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 24.09.2020  

Behandling: 
Nils O. Larsen AP presiderte i forhold til pkt.1: var ment avtale om kortsiktig lagring. 
Tania Lopez MDG kom med følgende forslag, nytt pkt.4: 
Fiskeutstyr i næring kan etter avtale lagres på anvist plass vederlagsfritt i kortere perioder av 
året. 
 
Votering: 
UMDUs innstilling pkt.1-3 ble enstemmig vedtatt. 
Forslag fra MDG pkt.4: ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
Tidspunkt for gebyrfastsetting fra og med 2021. Informasjon sendes ut til de som har lagret 
utstyr i havnene, med frist til 1.11.20. Dersom utstyret ikke blir fjernet, pålegges avgift for 2020. 
 

1. Etter skriftlig avtale om lagring/ lagringstid, med Kåfjord kommune, kan båter, motorer 
etc. lagres i havne- og kaianleggene.   

2. Gebyr settes til kr 4000,- og gjøres gjeldende fra 01.01.21. Kommunestyret vedtar evt. 
endring i gebyrene under budsjettbehandlinga, på lik linje med annen gebyrfastsetting. 

3. Fjernes ikke det lagrede utstyret/båter m.m. etter endt lagringstid, fjernes dette på eieres 
bekostning. 

4. Fiskeutstyr i næring kan etter avtale lagres på anvist plass vederlagsfritt i kortere 
perioder av året. 

 
 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Utvalg for miljø, drift og utvikling- 15.09.2020  

Behandling: 
Utvalget endrer tidspunkt for gebyrfastsetting fra og med 2021. Informasjon sendes ut til de som 
har lagret utstyr i havnene, med frist til 1.11.20. Dersom utstyret ikke blir fjernet, pålegges 
avgift for 2020. 
Med endring for inntreden av gebyr ble kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Enstemmig vedtatt. 



 

Vedtak: 
Tidspunkt for gebyrfastsetting fra og med 2021. Informasjon sendes ut til de som har lagret 
utstyr i havnene, med frist til 1.11.20. Dersom utstyret ikke blir fjernet, pålegges avgift for 2020. 
 

1. Etter skriftlig avtale om lagring/ lagringstid, med Kåfjord kommune, kan båter, motorer 
etc. lagres i havne- og kaianleggene.   

2. Gebyr settes til kr 4000,- og gjøres gjeldende fra 01.01.21. Kommunestyret vedtar evt. 
endring i gebyrene under budsjettbehandlinga, på lik linje med annen gebyrfastsetting. 

3. Fjernes ikke det lagrede utstyret/båter m.m. etter endt lagringstid, fjernes dette på eieres 
bekostning. 

 
 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Etter skriftlig avtale om lagring/ lagringstid, med Kåfjord kommune, kan båter, motorer 

etc lagres i havne- og kaianleggene.   
2. Gebyr settes til kr 4000,- for 2020, og gjøres gjeldende fra 01.01.20.  Kommunestyret 

vedtar evt endring i gebyrene under budsjettbehandlinga, på lik linje med annen 
gebyrfastsetting. 

3. Fjernes ikke det lagrede utstyret/båter m.m etter endt lagringstid, fjernes dette på eieres 
bekostning. 

 
 
 

PS 91/20 Isbryting Kåfjorden 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 24.09.2020  

Behandling: 
Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad redegjorde for sak. 
 
Svein O. Leiros SP kom med følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes og sendes tilbake til UMD/formannskapet. 
 
Even Steinlien og Dag R. Wollvik fratrådte møtet kl.16.58. 
 
Votering utsettelsesforslag: 
Utsettelsesforslaget falt da det fikk 6 stemmer (Sp, Frp, Krf og MDG), 9 stemte mot 
utsettelsesforslaget (AP,H). 
 
Nils O. Larsen AP kom med følgende endringsforslag fra AP/H: 



1. Kåfjord kommune sender ut på høring forslag om å avslutte isbryting på Kåfjorden fra og 
med 01.01.2021, da kostnadene til isbryting vurderes som uforholdsmessige høye i forhold til 
allmenne interesser og det fisket som i dag utøves på Kåfjorden.  
2. Kåfjord kommunes isbrytingsforpliktelse gjelder ikke lenger fordi:  
- Allmenne interesser blir ikke forulempet  
- Isbryting er uforholdsmessig dyrt sammenholdt med fordelene (inntekter av fiske, herunder 
skatteinntekter, og bosetting).  
- Fjordfiskerne som er tilgodesett i skjønnet fra 1982 har ikke krav på at kommunen bryter is.  
3. Kommunen er ikke rettslig forpliktet til å kompensere de personene som fortsatt fisker og 
som var en del av skjønnet fra 1982.  
4. Høringsfrist settes til 4 uker fra møtedato. 
5. Det bes om et bedre og mere detaljert tallgrunnlag for omsetning av fisk på Kåfjorden. 
Grunnlaget sendes ut på høringen. 
6. Ved eventuelt opphør av isbrytertjenesten, så opprettes et eget fiskerifond som skal stimulere 
til økt satsing på fiskeriyrket.  
7. Etter høringsrunden behandles saken i UMDU. 
 
Forslaget fra AP/H ble trukket. 
 
Kommunestyret kom med følgende forslag: 
1. Det bes om et bedre og mere detaljert tallgrunnlag for omsetning av fisk på Kåfjorden. Saken 
behandles i formannskapet 5. oktober før den eventuelt sendes ut på høring. 
 
Votering: 
Forslaget fra kommunestyret ble enstemmig vedtatt, UMDUs innstilling falt. 

Vedtak: 
1. Det bes om et bedre og mere detaljert tallgrunnlag for omsetning av fisk på Kåfjorden. Saken 
behandles i formannskapet 5. oktober før den eventuelt sendes ut på høring. 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 

1. Kåfjord kommune sender ut på høring forslag om å avslutte isbryting på Kåfjorden fra 
og med 01.01.2021, da kostnadene til isbryting vurderes som uforholdsmessige høye i 
forhold til allmenne interesser og det fisket som i dag utøves på Kåfjorden. 

2. Kåfjord kommunes isbrytingsforpliktelse gjelder ikke lenger fordi:  
- Allmenne interesser blir ikke forulempet  
- Isbryting er uforholdsmessig dyrt sammenholdt med fordelene (inntekter av 

fiske, herunder skatteinntekter, og bosetting).  
- Fjordfiskerne som er tilgodesett i skjønnet fra 1982 har ikke krav på at 

kommunen bryter is. 
3. Kommunen er ikke rettslig forpliktet til å kompensere de personene som fortsatt fisker 

og som var en del av skjønnet fra 1982. 
4. Høringsfrist settes til 4 uker fra møtedato. 

 
 
 



 

PS 92/20 Finansiering - vannverksutbygging Manndalen vannverk 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 24.09.2020  

Behandling: 
Einar Eriksen Krf kom med følgende endringsforslag: 
Det vurderes å ta 20% av total kostnad på kr.11.850.000,- på Brannkapittel i hht. deres 
utnyttelse av Høydebasseng. 
 
Einar Eriksen trakk forslaget. 
 
Kommunestyret kom med følgende forslag: 
Det vurderes fordeling av kostnaden senere i prosjektet i forhold til abonnementer og 
brannkapittel. 
 
Votering: 
UMDUs innstilling med endring fra kommunestyret, ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Kostnadene til prosjektering og vannverksutbygging Manndalen vannverk, samlet 

11 850 000,- inkl mva, finansieres ved låneopptak og avskrives over 40 år. Det vurderes 
fordeling av kostnaden senere i prosjektet i forhold til abonnementer og brannkapittel. 

 
 
 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Utvalg for miljø, drift og utvikling- 15.09.2020  

Behandling: 
 
Kommunedirektørens innstilling pkt.1 enstemmig vedtatt. 
 
Utvalget gjorde følgende enstemmige endring;  
Pkt. 2 tas ut, og utvalget ber administrasjonen sjekke opp hvilke krav som er satt til 
brannhydranter og levering av slokkevann. Rutiner for åpning av Tverrelva gjennomgås 
på nytt med brann Nord. 
Pkt. 3 tas ut og fremmes som egen sak for kommunestyret. 
 
 
 

Vedtak: 
For finansiering av vannverksutbygging Manndalen vannverk, innstilles følgende tiltak: 



1. Kostnadene til prosjektering og vannverksutbygging Manndalen vannverk, samlet 
11 850 000,- inkl mva, finansieres ved låneopptak og avskrives over 40 år. Kostnadene 
dekkes inn av abonnentene. 

 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
For finansiering av vannverksutbygging Manndalen vannverk, innstilles følgende tiltak: 

1. Kostnadene til prosjektering og vannverksutbygging Manndalen vannverk, samlet 
11 850 000,- inkl mva, finansieres ved låneopptak og avskrives over 40 år. Kostnadene 
dekkes inn av abonnentene. 

2. Kåfjord kommune henviser til Forskrift om brannforebygging og leverer ikke 
slukkevann fra kommunalt vannledningsnett fra 01.01.2021 til boligfeltet på Løkvoll. 
Slukkevann må for ettertiden leveres av tankbil for dette området 
Kåfjord kommune demonterer/fjerner eksisterende brannventiler/-hydranter som er 
montert på kommunalt ledningsnett i boligfeltet på Løkvoll. 

3. I henhold til Plan og bygningsloven §§27-1 og 27-2 vedtar Kåfjord kommune at der 
offentlig vannledning/avløpsledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, 
eller over nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen knyttes til 
vannledningen/avløpsledningen. Vil dette etter kommunens skjønn være forbundet med 
uforholdsmessig stor kostnad, eller særlige hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne 
en annen ordning.  Kåfjord kommunestyre setter kostnad på over kr. 150 000,- som 
uforholdsmessig stor kostnad. Der kostnaden overstiger 150 000,-, fritas boligen for 
tilkoblingsplikten. 

 
 
 
 

PS 93/20 Nomedalen vannverk 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 24.09.2020  

Behandling: 
Nils O. Larsen AP redegjorde for UMDUs behandling av sak. 
 
Kommunestyret kom med følgende forslag på nytt pkt.4. 

1. Det vurderes fordeling av kostnaden senere i prosjektet i forhold til abonnementer og 
brannkapittel. 

 
Votering: 
UMDUs innstilling med nytt pk.4. ble enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak: 
1. Kåfjord kommune går inn for skisserte alternativ 2 (Rapport Sweco 2018), Tilknytning 

til Olderdalen vannverk, som løsning for å levere tilfredsstillende drikkevann til 
abonnenter i Nomedalen 

2. Kostnadene til prosjektering 600 000,- (inkl mva) legges inn i kapitalbudsjettet for 2021 
3. Kostnadene til utbygging 11 750 000,- (inkl mva) legges inn i økonomiplan for 

2022/2023 
4. Det vurderes fordeling av kostnaden senere i prosjektet i forhold til abonnementer og 

brannkapittel. 
 
 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Utvalg for miljø, drift og utvikling- 15.09.2020  

Behandling: 
VVA ing. Stine Pedersen orienterte om saka. 
 
Nils Olaf Larsen (AP) fremmet følgende forslag; Pkt. 5 tas ut, og fremmes som egen sak til 
kommunestyret. Pkt. 4 avklares med beboerne sør for Nomedalselva. 
Kommunedirektørens innstilling pkt. 1, 2, 3 enstemmig vedtatt. 
 
Kåfjord kommune vedtar følgende plan for levering av godkjent drikkevann i henhold til 
drikkevannsforskriften for Nomedalen vannverk: 
 

1. Kåfjord kommune går inn for skisserte alternativ 2 (Rapport Sweco 2018), Tilknytning 
til Olderdalen vannverk, som løsning for å levere tilfredsstillende drikkevann til 
abonnenter i Nomedalen 

2. Kostnadene til prosjektering 600 000,- (inkl mva) legges inn i kapitalbudsjettet for 2021 
3. Kostnadene til utbygging 11 750 000,- (inkl mva) legges inn i økonomiplan for 

2022/2023 
 

Vedtak: 
 

1. Kåfjord kommune går inn for skisserte alternativ 2 (Rapport Sweco 2018), Tilknytning 
til Olderdalen vannverk, som løsning for å levere tilfredsstillende drikkevann til 
abonnenter i Nomedalen 

2. Kostnadene til prosjektering 600 000,- (inkl mva) legges inn i kapitalbudsjettet for 2021 
3. Kostnadene til utbygging 11 750 000,- (inkl mva) legges inn i økonomiplan for 

2022/2023 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kommunedirektørens innstilling: 
Kåfjord kommune vedtar følgende plan for levering av godkjent drikkevann i henhold til 
drikkevannsforskriften for Nomedalen vannverk: 
 

1. Kåfjord kommune går inn for skisserte alternativ 2 (Rapport Sweco 2018), Tilknytning 
til Olderdalen vannverk, som løsning for å levere tilfredsstillende drikkevann til 
abonnenter i Nomedalen 

2. Kostnadene til prosjektering 600 000,- (inkl mva) legges inn i kapitalbudsjettet for 2021 
3. Kostnadene til utbygging 11 750 000,- (inkl mva) legges inn i økonomiplan for 

2022/2023 
4. Det forutsettes en sammenkobling med det private vannverket sør for Nomedalselva 
5. I henhold til Plan og bygningsloven §§27-1 og 27-2 vedtar Kåfjord kommune at der 

offentlig vannledning/avløpsledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, 
eller over nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen knyttes til 
vannledningen/avløpsledningen. Vil dette etter kommunens skjønn være forbundet med 
uforholdsmessig stor kostnad, eller særlige hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne 
en annen ordning.  Kåfjord kommunestyre setter kostnad på over kr. 150 000,- som 
uforholdsmessig stor kostnad. Der kostnaden overstiger 150 000,-, fritas boligen for 
tilkoblingsplikten. 

 
 
 
 

PS 94/20 Vigselsmyndighet Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon 
komuuni 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 24.09.2020  

Behandling: 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
Kåfjord kommune delegerer vigselsmyndighet til leder for samisk språksenter, Karin Mannela i 
tillegg til ordfører, varaordfører og de øvrige faste medlemmer av formannskapet 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 



Kåfjord kommune delegerer vigselsmyndighet til leder for samisk språksenter, Karin Mannela i 
tillegg til ordfører, varaordfører og de øvrige faste medlemmer av formannskapet 
 
 

PS 95/20 Ny samarbeidsavtale om drift og vedlikehold av Årøyholmen. 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 24.09.2020  

Behandling: 
Svein O. Leiros SP: Berømmer initiativtakere og frivillige, berømmer Harry Nilsen for hans 
arbeid. 
 
Varaordfører Britt Pedersen kom med følgende forslag på varamedlem: 
Jens A. Butter Simonsen. 
Varaordfører Britt Pedersen trakk forslaget på grunn av kjønnsfordeling. 
 
Tania Lopez MDG ble forslått som varamedlem. 
 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling med forslag om varamedlem, ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kommunestyret godkjenner og vedtar ny samarbeidsavtale for Årøyholmen. Når avtalen er 
godkjent og vedtatt i alle tre kommunene signeres den av ordførerne i de tre 
samarbeidskommunene.  
 
Varamedlem: Tania Lopez. 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Kommunestyret godkjenner og vedtar ny samarbeidsavtale for Årøyholmen. Når avtalen er 
godkjent og vedtatt i alle tre kommunene signeres den av ordførerne i de tre 
samarbeidskommunene.  
 
 
 
 

PS 96/20 Helhetlig ROS med oppfølgingsplan perioden 2020 - 2024 

 



Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 24.09.2020  

Behandling: 
Votering: 
Formannskapets 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 
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 
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. 

 
 
 
 
 
 



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 
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 
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 
løsninger hvis elektronisk 
kommunikasjon skulle svikte 

 IT Innen 
utgangen av 
2021 

6     
 

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. 

 
 
 

PS 97/20 Kontrollutvalget i Kåfjord kommune - Sak 05/20 - Kontrollutvalgets 
årsrapport for 2019 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 24.09.2020  

Behandling: 
Votering: 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 



 
 

Vedtak: 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 tas til orientering. 
 
 
 
 
 

Kontrollutvalgets innstilling: 
Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt vedtak: 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 tas til orientering. 
 
 
 

PS 98/20 Kåfjord kommune - Sak 15/20 - Forvaltningsrevisjonsrapporten 
"Evaluering av innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms" - Oppfølging 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 24.09.2020  

Behandling: 
Votering: 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
1. Kommunestyret viser til tidligere vedtak i sak PS 77/19 og finner kommunedirektørens 

tilbakemelding som fyllestgjørende i forhold til tidligere vedtaks punkt 1 a og 1 b og 
egnet til å lukke de avvik som ble funnet i forvaltningsrevisjonsrapporten «Evaluering av 
innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms». 

2. Kommunestyret registrerer at det er gitt fristforlengelse med tilbakemelding på 
handlingsplanen i vedtakets 1 c til 1. september. 

 
 
 
 
 

Kontrollutvalgets innstilling: 
Kontrollutvalget rår kommunestyret til å treffe følgende vedtak: 

1. Kommunestyret viser til tidligere vedtak i sak PS 77/19 og finner kommunedirektørens 
tilbakemelding som fyllestgjørende i forhold til tidligere vedtaks punkt 1 a og 1 b og 
egnet til å lukke de avvik som ble funnet i forvaltningsrevisjonsrapporten «Evaluering av 
innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms». 



2. Kommunestyret registrerer at det er gitt fristforlengelse med tilbakemelding på 
handlingsplanen i vedtakets 1 c til 1. september. 

 
 
 

PS 99/20 Ny selskapsavtale KomRev NORD IKS fra 01.07.2020 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 24.09.2020  

Behandling: 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Lov om interkommunale selskaper § 4 krever at kommunestyret skal vedta selskapsavtalen. 
Endringer av deltakere medfører etter samme bestemmelse behov for ny selskapsavtale. 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Ny selskapsavtale for KomRev Nord IKS godkjennes. 
 

PS 100/20 Valg av forliksrådsmedlemmer til Nord-Troms forliksråd 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 24.09.2020  

Behandling: 
Valgutvalgets leder Jens A. Butter Simonsen kom med følgende forslag til felles forliksråd fra 
Kåfjord kommune: 
Einar Eriksen, fast medlem 
Anneli Hansen, vara medlem 
 
Votering: 
Valgutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Einar Eriksen, fast medlem 
Anneli Hansen, vara medlem 
 
 



 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Legges fram uten innstilling. 
 
 
 


