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Møtet ble startet kl.11.00. 
Ingen merknader til innkalling. 
 
Protokollunderskrivere: Even Steinlien, SP, Jens A Butter Simonsen, H, enstemmig valgt. 
Merknad til saksliste; sak 111/20 utsettes til 07.12.20 
 
Britt Pedersen, AP, hadde følgende merknad til sakslista: Ros til administrasjonen da 
naturfagrommet v/Manndalen skole er ferdigstilt, helsesøsterrommet er snart ferdigstilt.  
Representanten viser også til Forvaltningslovens bestemmelser om når svar/tilbakemelding til 
innbyggere skal gis. 
 
Svein Leiros, SP: Påpeker at sakslista er uten referatsaker. Han stilte følgende spørsmål;  

 Angående kjøkkenet på Kåfjord helsestun, hvorfor bruker ikke begge kokkene 
kjøkkenet? Fjordland leveres ut til hjemmeboende, representanten synes dette ikke er 
optimalt i forhold til bl.a ernæring.   

 Er brannsikkerheten vurdert ved bruk av dobbeltrom på helsetunet? 
 Er årets sesong med vedlikehold av grøntareal evaluert? 

Einar Eriksen, Krf, hadde følgende spørsmål; 



 Hva skjer i forhold til at det er en interessent som har meldt seg for kjøp av gamle 
helsesentret, og er de som var interessert fremdeles det? 

 Har administrasjonen dedikert en person til denne oppgaven? 
 Har kommunen en plan på hvilke arealer de evt. ønsker å leie og er det mulig å ha 

langtidsavtaler for leie, som leie av basseng, vaskeri, arealer til teknisk virksomhet etc. 

Saksliste enstemmig godkjent. 
 
Møtet ble hevet kl.14.15. 
 
 
 
 
  



PS 101/20 Orienteringssak fra kommunedirektøren 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 09.11.2020  

Behandling: 
Kommunedirektør Trond Arne Hoe kom med følgende orientering; 

• Presenterte ny kommunalsjef for oppvekst; Kristin Vatnelid Johansen 
• Budsjett 2021 
• Covid 19-arbeidet 
• Brannsamarbeidet 
• Crossbanen i Manndalen 
• Næring, ansettelse og næringsgruppe 
• Løkvoll 3 reverseres 
• OU-prosess: 

• Dekke inn 50 % av merforbruket i 2019 (kr. 4,3 mill) – ser ut som om vi klarer pr. d.d. 
• Bemanningsreduksjoner etter OU-prosess, bemannings- og kompetansebehov 

foreligger innen desember 2020.  
• Effektivisere arbeidsoppgaver og rutiner gjennom bruk av digitale verktøy, 

statusoversikt gjennomføres innen 31.mars 2021  
• Ny organisasjon og ledelsesstruktur for Kåfjord kommune. Beslutning om igangsetting 

skal behandles i administrasjonsutvalget innen november 2020. Ledelsesstrukturen og 
arbeidet med denne behandles underveis og sluttbehandles i juni 2021 

• Plan og rutiner for intern og ekstern kommunikasjon, gjennomføres innen 31.03.2021. 

Kommunalsjef Trond Skotvold svarer på spørsmål om helse; 
Fjordland til hjemmeboende, dette skal ikke skje.   
Kjøkkenet skulle levere mat også til skoler og barnehager, bl.a nybakt brød, dette gjøres via et 
bestillingssystem. I løpet av 14 dager kan det leveres til skoler og barnehager, forutsatt at 
beskjed gis i dag. 
Oppfølgingsspørsmål til kommunalsjef Trond Skotvold fra Svein Leiros, SP, 
Representanten stiller spørsmål ved når det er vedtatt at det skal være 24 pasienter på helsetunet.  
Svar fra kommunalsjef Trond Skotvold: Utfordringen er utskrivningsklare pasienter fra UNN, i 
denne perioden har det vært mange som er skrevet ut, slik at pågangen har vært stor.   
 
Kommunalsjef Gunn Andersen svarer på evaluering av grøntareal:  
Det er søkt om prosjektutviklingsmidler til Troms Holdning.   
Det er foretatt en intern evaluering, denne evalueringa konkluderer med at vedlikehold av 
grøntareal kan gjøres i intern regi.  Det legges fram en orienteringssak til hovedutvalg for miljø, 
drift og utvikling. 
Einar Eriksen, Krf: Er positiv til at det er søkt om midler bl.a til prosessledelse, men etterlyser 
en plan om hva kommunen evt har behov for å leie, og om evt. langsiktige avtaler.  
Tilbakemeldinger på vedlikehold av grøntanlegg på kirkegårdene, ikke har vært like gode som 
tidligere år, tilbakemeldinger i år.   
 
Bjørn Even Salamonsen, Krf, hadde følgende kommentar til OU prosessen: En OU prosess 
burde vært en løpende prosess, med en fortløpende evaluering, og ønsker at denne prosessen 
prioriteres.  
Lisa Katrine Mo, Ap, ga følgende opplysning om organisering av kjøkkenpersonalet; 
Hovedutvalget har vedtatt at all mat skal være hjemmeprodusert, dette gjelder for alle brukere. 
 



Britt Pedersen, Ap: Er det slik at utstyr på kjøkkenet står ubrukt pga organisering? Når det 
gjelder mat til skoler og barnehager, skulle det avdelingsleder, sykehjemmet, innkalle til et 
møte, etterlyser innkalling til møte. 
Kommunalsjef Trond Skotvold opplyser at han vil se på organisering av personell på kjøkkenet. 
 
Ordfører ber om at det legges fram en sak med nærmere redegjørelse for organisering av 
kjøkkenet, samt mat til skoler og barnehager, til kommunestyremøte den 07.12.20. 
 
Håkon Jørgensen, økonomileder, orienterte om kommunens økonomi ved utgangen av oktober.   
Bjørn Even Salamonsen, Krf: Ønsker en prognose for resten av året, hvis ikke, er dette mulig for 
neste år?  
 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 
 
 

PS 102/20 Orienteringssak fra ordføreren 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 09.11.2020  

Behandling: 
Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad kom med følgende orientering; 

 Møte med Fylkesmannen og Statskog ang. turist- og næringsanlegget Miessevarri, bl.a var det 
dialog rundt Fylkesmannens innsigelser. Statskog har ansvaret for den videre saksbehandlings- 
og reguleringsarbeidet.   

 Flyttetilskudd for beboere under Storhaugen, har vært et møte med statssekretæren. Tilsvaret 
var at en ikke kunne gå forbi lovverket, dvs at kr 6 mill.  må tas på drift.  Imidlertid er det sent 
søknad om skjønnsmidler til Fylkesmannen for dekning av dette beløpet, søknaden går da 
videre til departementet. 

 ST1 har sendt en formell henvendelse om bygging av vindkraft, henvendelsen settes på 
sakskartet til møtet 07.12.20. 

 Angående løyperevisjon for snøskuter, er nå brev nr 2 sendt ut til grunneierne. Hvis frist for svar 
ikke overholdes, så anses dette som samtykke.   

 Boligfelt Løkvoll, her er det samtaler med grunneierne. 
 Basseng Birtavarre, åpnes etter at skadede fliser er rettet opp.  Kan ikke regne med at det 

gjennomføres svømmeopplæring på denne siden av nyåret. 
 Ordfører viser til folkevalgtopplæringa, og minner kommunestyret på hvordan vi som 

folkevalgte håndterer henvendelser fra publikum. Vi må huske på vi har arbeidsgiveransvaret 
for ansatte i kommunen, og vi bør forsiktig tilnærming til henvendelser fra publikum. Når det 
gjelder saker i media, bør en ta kontakt med ordfører eller administrasjonen hvis en ikke er 
godt nok informert.  Vi må forsiktig med å uttale oss før vi er godt nok opplyst. I forhold til 
møtekultur, pass gjerne på å legge vekk mobiltelefonene.   

 Spørsmål fra Britt Pedersen Ap: I forhold til møteplan er det satt opp vedtaksmøte i 
hovedutvalg oppvekst og omsorg den 19., da er det også arbeidsmøte i formannskapsskapet.  



 Svein Leiros SP, gav følgende presisering: Daglig leder ST1 har tatt direkte kontakt med Svein 
Leiros, hvor daglig leder ST1 opplyste at han ikke ønsket å møte formannskapet samlet, men 
ønsket møte med hver enkelt.  Dette var representanten ikke enig i, og oppfordret ST1 til å 
møte formannskapet samlet.  

 Bjørn Even Salamonsen Krf: Når det gjelder boligtomter/felt, må en få med Olderdalen og 
Djupvik.  Det er vanskelig å finne boligtomter i flere deler av kommunen. 

 Formannskapet på forrige møte om tomter, har bedt om politisk sak – Er det nye arealer en kan 
se på, samt støtte opp om private. 

 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 
 
 

PS 103/20 Søknad om permisjon fra politiske verv - til mars/april 2021 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 09.11.2020  

Behandling: 
Svein Leiros SP: Kommunestyret som organ bør på generelt grunnlag ha en diskusjon om rett til 
permisjon fra politiske verv, jamfør kommunelovens § 7.9.  
Britt Pedersen AP: Støtter Svein Leiros. Kommunestyret må ha en grundig gjennomgang både 
når det gjelder å melde forfall til møter og søke om fritak. Enkelte utvalg har problemer med å at 
medlemmene har meldt forfall, følge opp med møter og forfall, enkelte utvalg har hatt 
problemer med å fylle opp, må se på lovbestemmelsene og stramme opp. Gjelder både fritak og 
melde forfall. 
 
Einar Eriksen Krf; Opprykk i forhold til varaliste. 
 
Even Steinlien Sp og Liv Solvang Frp påpeker at det må være lik behandling av søknader om 
fritak fra politiske verv. 
 
Møtet lukkes.  Saken 103/20 og 104/20 behandles under ett. 
 
Votering: 
Fritakssøknad ble enstemmig innvilget. 
 

Vedtak: 
1. Fritak innvilges som omsøkt til 30.04.2021. 
2. Det foretas opprykk i forhold til valgoppgjøret til kommunestyret, Olaug Rønsen rykker opp 
som siste varamedlem for Krf. Varamedlem innkalles fast i perioden fritaket gjelder for. 
 
 
 



 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Legges fram uten innstilling.  
 
 

PS 104/20 Søknad om permisjon fra politiske verv - fra 16.11.20 til 16.11.21 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 09.11.2020  

Behandling: 
Svein Leiros SP: Kommunestyret som organ bør på generelt grunnlag ha en diskusjon om rett til 
permisjon fra politiske verv, jamfør kommunelovens § 7.9.  
Britt Pedersen AP: Støtter Svein Leiros. Kommunestyret må ha en grundig gjennomgang både 
når det gjelder å melde forfall til møter og søke om fritak. Enkelte utvalg har problemer med å at 
medlemmene har meldt forfall, følge opp med møter og forfall, enkelte utvalg har hatt 
problemer med å fylle opp, må se på lovbestemmelsene og stramme opp. Gjelder både fritak og 
melde forfall. 
 
Einar Eriksen Krf; Opprykk i forhold til varaliste. 
 
Representantene Even Steinlien SP og Liv Solvang Frp påpeker at det må være lik behandling 
av søknader om fritak fra politiske verv. 
 
Møtet lukkes.  Saken 103/20 og 104/20 behandles under ett. 
 
Votering: 
Fritakssøknad ble enstemmig innvilget. 

Vedtak: 
1. Fritak innvilges som omsøkt fra 16.11.2020 til 16.11.2021. 
2. Det foretas opprykk i forhold til valgoppgjøret til kommunestyret, Rita Solberg rykker inn 
som fast medlem, og Trond A. Pedersen rykker opp som siste varamedlem for SP.  
Varamedlem innkalles fast i perioden fritaket gjelder for. 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Legges fram uten innstilling.  
 
 

PS 105/20 Bruk av vikarbyrå i helse og omsorg - svar på vedtak. 

 



Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 09.11.2020  

Behandling: 
Even Steinlien, Sp: Hvor mye er vikarbyrået innleid, og hva er prisen på dette? 
 
Svein Leiros, Sp: Viser til oppfølgingssak fra kommunestyremøtet 8.05.20, savner mer 
vurderinger og et mer utfyllende saksfremlegg med bakgrunn i dette kommunestyrevedtaket.   
 
Svein Leiros, Sp: Representanten foreslår at saka utsettes til møte den 07.12.20, da en ønsker i 
tillegg til sak fra møtet 08.05.20, at kostnader synliggjøres, tanker framover, samt en 
informasjon om kostnader på utgifter med oppsett av Covid 19 sentret på gamle helsesentret.  
 
Votering: 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
Saka utsettes til møte den 07.12.20, da en ønsker i tillegg til sak fra møtet 08.05.20, at kostnader 
synliggjøres, tanker framover, samt en informasjon om kostnader på utgifter med oppsett av 
Covid 19 sentret på gamle helsesentret.  
 
 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg- 23.10.2020  

Behandling: 
Saken ble drøftet, og delvis tatt til orientering.  
UOO ber om at arbeidet med etablering av tverretatlig ressursbank iverksettes for å sikre rett 
kompetanse i tjenestene. 
 
 

Vedtak: 
UOO ber om at arbeidet med etablering av tverretatlig ressursbank iverksettes for å sikre rett 
kompetanse i tjenestene. 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Saken tas til orientering 
 
 
 



PS 106/20 Intensjonsavtale for avklaring av deltakelse i interkommunalt råd 
(IPR) 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 09.11.2020  

Behandling: 
Svein O. Leiros, Sp: viser til at Visjona er brukt til å lage Nord-Troms strategier, dette er vedtatt 
i kommunestyrene i Nord-Troms 6, og vedtatt på representantskapsmøte. Pkt 7.1 sier at 
utredning og konsekvensanalyse må gjøres før ny organisering kan besluttes.  Svein O. Leiros er 
redd for splittelse i Nord-Troms, og at de suksessfaktorene som er oppnådd i samarbeidet ikke 
lengre vil være synlig, som vekslingsmodellen, ungdomssatsning (RUST), studiesentret, 
avfallsservice etc.  Er det gjennomført en utredning og en konsekvensanalyse med samarbeid 
mot Vest-Finnmark (Alta)- og Kautokeino regionråd? Vedtas denne intensjonsavtalen stopper 
arbeidet med samarbeid Vest-Finnmark (Alta)- og Kautokeino regionråd opp. I strategien er 
utredning og konsekvensanalyse både mot Tromsøområdet og Alta/Kautokeino vedtatt. 
Milepælsplanen slik den nå foreligger kan ikke gjennomføres. 
 
Britt Pedersen, Ap: Ønsker en avklaring om dette er en intensjonsavtale om å inngå 
forhandlinger, og ikke en intensjonsavtale om å gå over i et annet regionråd. 
 
Bjørn Even Salamonsen, Krf: En intensjonsavtale er en plan om gjennomføring, derfor er 
vedtaket i dag viktig. Støtter argumentasjon fra Svein Leiros.   
Hvis Avfallsservice slås sammen med Remix, hvor blir hovedkontoret å havne, hvordan vil 
f.eks. prioritering på vedlikehold av veg gjøres?  Hva vil vi tjene på samarbeid? 
 
Svein Leiros, SP: Svar til Britt Pedersen – Denne intensjonsavtalen er en intensjon om å 
gjennomgå forhandlinger med Tromsøområdet, med intensjon om sammenslåing. 
 
Ordfører Bernt E.I. Lyngstad: Har forståelse for at en i utgangspunktet er litt småskeptisk til 
samarbeid med store Tromsø.  Intensjonsavtalen er vedtatt av de andre 5 kommunene. 
Milepælsplanen er i rute. Nord-Troms regionråd må omorganisere seg, endre organisasjonsform, 
noe som medfører endring av selskapsform.  Vedtak i rep. skapet sier at det skal søkes 
samarbeid mot Tromsøområdet.  Når det f.eks. gjelder Rust vil dette bli tatt på 
kommunedirektør-nivå, denne behandling nå er på overordnet nivå.  Vedtas intensjonsavtalen 
slik den nå foreligger, vil den komme tilbake til kommunestyret med mer kjøtt på bena. 
 
Einar Eriksen, Krf, replikk: Vi får en utredning, men den består ikke i å utrede en 
intensjonsavtale mot Alta/Kautokeino, vi har dermed ikke grunnlag for å kunne vedta det vil 
være mest gunstig for oss.   
 
Svein Leiros, SP: Uenig med ordfører.  Senterpartiet har fokus på utvikling av Nord-Troms. Vi 
må ha et sammenligningsgrunnlag, hva har Alta/Kautokeino å tilby oss kontra Tromsøområdet.  
Slik utkastet til intensjonsavtale foreligger forplikter partene seg til å ikke forhandle med andre. 
 
Svein O. Leiros kom med følgende forslag fra SP/Krf/MDG/Frp; 
1 Kåfjord kommune inngår ikke intensjonsavtale om interkommunalt råd med Tromsø region. 
2 Kåfjord kommune viser til vedtatt strategier for Nord-Troms regionråd og ber om at spesielt 
pkt 7.1 oppfylles, og det startes et utredningsarbeid og konsekvensanalyse for å se på de ulike 
alternativene. 
 



Votering: 
Ordfører innstilling settes opp mot forslag fra Sp/Krf/MDG/Frp.   
Ordførerens innstilling vedtatt med 9 mot 8 stemmer, forslaget fra SP/Krf/MDG/Frp falt.  
 
 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommune inngår en intensjonsavtale med kommunene Balsfjord, Tromsø, 

Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen. 
2. Intensjonsavtalen forplikter partene til å inngå forhandlinger vedrørende deltakelse i et 

felles interkommunalt politisk råd.  
3. Om forhandlingene fører fram til enighet, opprettes et interkommunalt politisk råd 

mellom partene. Da skal det inngås en skriftlig samarbeidsavtale mellom alle deltakerne 
i rådet. Samarbeidsavtalen skal behandles av kommunestyrene i den enkelte kommune i 
tråd med Kommunelovens kapittel 18. 

4. Før intensjonsavtalen har oppnådd sitt formål forplikter partene seg til ikke å inngå i 
parallelle forhandlinger med andre parter om etablering av interkommunalt politisk råd. 

Kommunestyret delegerer til formannskapet å fremme forslag til samarbeidsområder 
 
 
 
 
 

Ordførerens innstilling: 
 

1. Kåfjord kommune inngår en intensjonsavtale med kommunene Balsfjord, Tromsø, 
Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen. 

2. Intensjonsavtalen forplikter partene til å inngå forhandlinger vedrørende deltakelse i et 
felles interkommunalt politisk råd.  

3. Om forhandlingene fører fram til enighet, opprettes et interkommunalt politisk råd 
mellom partene. Da skal det inngås en skriftlig samarbeidsavtale mellom alle deltakerne 
i rådet. Samarbeidsavtalen skal behandles av kommunestyrene i den enkelte kommune i 
tråd med Kommunelovens kapittel 18. 

4. Før intensjonsavtalen har oppnådd sitt formål forplikter partene seg til ikke å inngå i 
parallelle forhandlinger med andre parter om etablering av interkommunalt politisk råd. 

5. Kommunestyret delegerer til formannskapet å fremme forslag til samarbeidsområder. 

 
 

PS 107/20 Trafikksikkerhetsplan 2020-2024 i Gáivuona suohkan Kåfjord 
kommune Kaivuonon komuuni 

 



Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 09.11.2020  

Behandling: 
Britt Pedersen, Ap: La frem følgende endringsforslag fra Ap/H: 
Til punkt 2 Fylkeskommunens ansvar 

 Pkt 4: Midlertidig nedsatt hastighet til 30 km/t Bjedebakken/Øverkrysset til bru v/Fossen 
og fartsdumper, inntil gang og sykkelsti er etablert. 

Til punkt 1 Holdningsskapende tiltak 
 Pkt 1: Trafikkopplæring skal integreres på alle alderstrinn i barnehager, og i 

undervisningen på 1. – 10. klassetrinn 
 Pkt 4: Kommunen skal hver høst skaffe til veie refleks til alle barnehager, skoler, 

kommunens folkevalgte og ansatte. 

Til punkt 2 fysiske tiltak – kommunalt ansvarsområde 
 Punkt 4: Krattrydding av skoleveier i begynnelsen av august før skolestart prioriteres. 

Krattrydding av øvrige kommunale veger, deriblant veiene fra Banol bru til Rupvddas og 
Banol bru til Apmelas. 

Svein Leiros, Sp: Fremmet følgende forslag til nytt punkt under pkt 2 kommunalt 
ansvarsområde; 

 Gang- og sykkelsti fra Coop Birtavarre til helsesentret, samt oppgradering av 
Bakkemoveien. 

 Det settes full fokus på å gå i dialog med fylkeskommunen. 

 
Einar Eriksen, Krf: Det er viktig å sette trafikksikkerhet på dagsorden og prioritere dette.  Når 
det gjelder fylkeskommunens ansvar, må det settes trykk på fylkeskommunen.   
 
Svein Leiros, Sp. Forrige periode sa SVV ja til nedsatt fartsgrense og fartsdumper overgang ved 
Coop Birtavarre, hvor står saken nå? 
 
Ordfører svarer: Det har vært et møte med SVV, hvor de sammenligner oss med Burfjord, og 
SVV ser ikke behov for nedsatt fartsgrense og fartsdumper. I møte ble bedt om skriftlig 
tilbakemelding fra SVV på dette svaret, denne tilbakemeldinga er ennå ikke kommet.  Det er 
purret på SVV for å få dette skriftlig.  SVV sier at de vil sette opp lys i overgangen, men når det 
dette blir gjennomført er vanskelig å si. 
 
Votering: 
Kommunestyret gjorde følgende enstemmige endringsforslag og tilleggforslag til vedtak 
 
Til punkt 2 Fylkeskommunens ansvar 

 Pkt 4: Midlertidig nedsatt hastighet til 30 km/t Bjedebakken/Øverkrysset til bru v/Fossen 
og fartsdumper, inntil gang og sykkelsti er etablert. 

Til punkt 2 Kommunens ansvar  
 Punkt 4: Krattrydding av skoleveier i begynnelsen av august før skolestart prioriteres. 

Krattrydding av øvrige kommunale veger, deriblant veiene fra Banol bru til Rupvddas og 
Banol bru til Apmelas. 

 Gang- og sykkelsti fra Coop Birtavarre til helsesentret, samt oppgradering av 
Bakkemoveien. 

 Det settes full fokus på å gå i dialog med fylkeskommunen. 
 



 
Til punkt 1 Holdningsskapende tiltak 

 Pkt 1: Trafikkopplæring skal integreres på alle alderstrinn i barnehager, og i 
undervisningen på 1. – 10. klassetrinn 

 Pkt 4: Kommunen skal hver høst skaffe til veie refleks til alle barnehager, skoler, 
kommunens folkevalgte og ansatte. 

Vedtak: 
Pkt. 1 Holdningsskapende tiltak 
1. Trafikkopplæring skal integreres på alle alderstrinn i barnehager, og i undervisningen på 
1. – 10. klassetrinn 

2. Kommunen skal være pådriver for å bedre forholdene i trafikken for eldre og 
funksjonshemmede.  

3. Kommunen skal arbeide for at personlig verneutstyr brukes av alle grupper – i alle 
trafikksituasjoner gjennom for eksempel sykkelkontroll, fokus på hjelmbruk osv  

4. Kommunen skal hver høst skaffe til veie refleks til alle barnehager, skoler, kommunens 
folkevalgte og ansatte. 

5. Kommunen skal gjennom planperioden i ulike kanaler øke voksnes bevissthet som forbilder 
innenfor trafikksikkerhetsområdet, herunder også fokus på holdningsskapende arbeid blant 
foreldre/foresatte. 

 
Pkt 2 Fysiske tiltak 
Kommunalt ansvarsområde 
Prioritering Tiltak Ansvar 
1 Kåfjord kommune skal foreta en kartlegging 

av elevenes skoleveg med særlig tanke på å 
vurdere om hvilke deler av skolevegen som 
kan betraktes som «særlig farlig». Dette også 
for å avgjøre hvilke av elevene som faktisk bør 
ha skoleskyss pga farlig skolevei. Det kan også 
vurderes om noen veier kun er farlige om 
vinteren. 
 

Oppvekst i samhandling 
med drift- og utvikling 

2 Starte opp planlegging av G/S veg fra Fossen 
og opp til Vannet (Manndalen) 

Drift- og utvikling 

3 Skardalen bygde- og kulturlag ønsker at sti 
som i dag går gjennom deler av bygda, og som 
brukes som gangveg, ønskes forlenget slik at 
den går gjennom hele bygda og fram til gamle 
E6 ved inngangen til Skardalstunellen. 

Skardalen bygde- og 
kulturlag får godkjenning av 
berørte grunneiere før videre 
tiltak planlegges av Drift- og 
utvikling 

4 Krattrydding av skoleveier i begynnelsen av 
august før skolestart prioriteres. Krattrydding 
av øvrige kommunale veger, deriblant veiene 
fra Banol bru til Rupvddas og Banol bru til 
Apmelas. 

Drift- og utvikling 

5 Gang- og sykkelsti fra Coop Birtavarre til 
helsesentret, samt oppgradering av 
Bakkemoveien. 
 

Drift- og utvikling 



6 Det settes full fokus på å gå i dialog med 
fylkeskommunen 

Drift- og utvikling 

7 Parkering for skiturister Drift- og utvikling 
8 Det er ikke tillatt for privatpersoner å sette opp 

egne skilt langs kommunal veg (herunder barn 
leker skilt).  Vegen er ikke en lekeplass for 
barn.  Ulovlige skilt som er satt opp fjernes. 

Drift- og utvikling 

9 Nedsetting av fartsgrense til 40 km/t fra bru 
Kjerringdalen og til Vadja 

Drift- og utvikling 

 
Fylkeskommunens ansvar: 
Prioritering Tiltak Ansvar 
1 Manglende bru over Badjanajohkka fra gang- 

og sykkelsti bygges snarest. 
Troms og Finnmark 
fylkeskommune/SVV 

2 Midlertidig nedsatt hastighet til 30 km/t 
Bjedebakken/Øverkrysset til bru v/Fossen og 
fartsdumper, inntil gang og sykkelsti er etablert 

Troms og Finnmark 
fylkeskommune/SVV 

3 G/S veg på fylkesveg fra Birtavarre til 
Kåfjorddalen 

Troms og Finnmark 
fylkeskommune/SVV 

4 Nedsetting av fartsgrense fra 
Bjedebakken/Øverkrysset til bru v/Fossen til 
30 km/t 

Troms og Finnmark 
fylkeskommune/SVV 

5 Veglys bygges fra Øverkrysset og opp mot 
Soltun (Manndalen) 

Troms og Finnmark 
fylkeskommune/SVV 

 
 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Utvalg for miljø, drift og utvikling- 15.09.2020  

 

Behandling: 
Ved en inkurie er ikke høringssvar fra KNIK/Grendelaget kommet med i oversikten over 
høringsinnspillene.  KNIK/Grendelaget foreslår sykkelsti/GS Birtavarre – Skardalen, 
sammenknytning til elveutløp, sentrum sør, sentrum nord, brygge/sjøbuene og 
Svennhaugen/sykehjemmet.  Endring vegkryss og eldre usikret bru mellom nord og sør-delen av 
Birtavarre 
 
Til pkt 4 kommunalt ansvar fremheves at dette gjelder spesielt Banol bru til Rovdasj og Banol 
Bru Apmelas. 
 
Kommunedirektørens innstilling med tillegg til pkt 4 kommunalt ansvar enstemmig vedtatt. 
 
 



Vedtak: 
 
Pkt. 1 Holdningsskapende tiltak 
1. Trafikkopplæring skal integreres i undervisningen på alle trinn i barnehager og på 1.-10. 
klassetrinn.  
2. Kommunen skal være pådriver for å bedre forholdene i trafikken for eldre og 

funksjonshemmede.  
3. Kommunen skal arbeide for at personlig verneutstyr brukes av alle grupper – i alle 

trafikksituasjoner gjennom for eksempel sykkelkontroll, fokus på hjelmbruk osv  
4. Kommunen skal hver høst skaffe tilveie refleks til alle kommunens folkevalgte og ansatte. 

Brikkene skal være tilgjengelig på alle kommunale arbeidsplasser  
5. Kommunen skal gjennom planperioden i ulike kanaler øke voksnes bevissthet som forbilder 

innenfor trafikksikkerhetsområdet, herunder også fokus på holdningsskapende arbeid blant 
foreldre/foresatte. 

 
  



Pkt 2 Fysiske tiltak 
Kommunalt ansvarsområde 
Prioritering Tiltak Ansvar 
1 Kåfjord kommune skal foreta en kartlegging 

av elevenes skoleveg med særlig tanke på å 
vurdere om hvilke deler av skolevegen som 
kan betraktes som «særlig farlig». Dette også 
for å avgjøre hvilke av elevene som faktisk bør 
ha skoleskyss pga farlig skolevei. Det kan også 
vurderes om noen veier kun er farlige om 
vinteren. 
 

Oppvekst i samhandling 
med drift- og utvikling 

2 Starte opp planlegging av G/S veg fra Fossen 
og opp til Vannet (Manndalen) 

Drift- og utvikling 

3 Skardalen bygde- og kulturlag ønsker at sti 
som i dag går gjennom deler av bygda, og som 
brukes som gangveg, ønskes forlenget slik at 
den går gjennom hele bygda og fram til gamle 
E6 ved inngangen til Skardalstunellen. 

Skardalen bygde- og 
kulturlag får godkjenning av 
berørte grunneiere før videre 
tiltak planlegges av Drift- og 
utvikling 

4 Krattrydding av skoleveier/veier i løpet av 
sommeren i god tid før skolestart.  Dette 
gjelder spesielt Banol bru til Rovdasj og Banol 
Bru Apmelas. 

Drift- og utvikling 

5 Parkering for skiturister Drift- og utvikling 
6 Det er ikke tillatt for privatpersoner å sette opp 

egne skilt langs kommunal veg (herunder barn 
leker skilt).  Vegen er ikke en lekeplass for 
barn.  Ulovlige skilt som er satt opp fjernes. 

Drift- og utvikling 

7 Nedsetting av fartsgrense til 40 km/t fra bru 
Kjerringdalen og til Vadja 

Drift- og utvikling 

 
Fylkeskommunens ansvar: 
Prioritering Tiltak Ansvar 
1 Manglende bru over Badjanajohkka fra gang- 

og sykkelsti bygges snarest. 
Troms og Finnmark 
fylkeskommune/SVV 

2 G/S veg på fylkesveg fra Fossen til 
Bjedebakken/Øverkrysset 

Troms og Finnmark 
fylkeskommune/SVV 

3 G/S veg på fylkesveg fra Birtavarre til 
Kåfjorddalen 

Troms og Finnmark 
fylkeskommune/SVV 

4 Nedsetting av fartsgrense fra 
Bjedebakken/Øverkrysset til bru v/Fossen til 
30 km/t 

Troms og Finnmark 
fylkeskommune/SVV 

5 Veglys bygges fra Øverkrysset og opp mot 
Soltun (Manndalen) 

Troms og Finnmark 
fylkeskommune/SVV 

 
 
  



Statens vegvesens ansvar: 
Prioritering Tiltak Ansvar 
1 Trafikksikkerhetstiltak kryssing av E6 

Olderdalen skole – Coop til biblioteket 
Statens vegvesen 

2 Bussholdeplass for skoleelever Statens vegvesen 
3 G/S veg Olderdalen - Ysteby Statens vegvesen 
4 G/S veg langs E6 v/Dalbakken Djupvik Statens vegvesen 
5 Vurdere muligheten for å samle avkjørsler, 

Djupvik 
Drift- og utvikling/Statens 
vegvesen 

7 Gangbru hektes på bru over Skardalselva Statens vegvesen 
8 Vurdere nye gatelyspunkter Statens vegvesen 
9 Syklistvarsling i Skardals- og Isfjelltunellen Statens vegvesen 
10 Beredskapsveg, som også kan brukes av 

syklister utenfor Nordnestunellen 
Statens vegvesen 

 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Kåfjord kommune vedtar Trafikksikkerhetsplan for perioden 2020 – 2024 slik den er framlagt 
med forslag til holdningsskapende tiltak og fysiske tiltak. 
 
Pkt. 1 Holdningsskapende tiltak 
1. Trafikkopplæring skal integreres i undervisningen på alle trinn i barnehager og på 1.-10. 

klassetrinn.  
2. Kommunen skal være pådriver for å bedre forholdene i trafikken for eldre og 

funksjonshemmede.  
3. Kommunen skal arbeide for at personlig verneutstyr brukes av alle grupper – i alle 

trafikksituasjoner gjennom for eksempel sykkelkontroll, fokus på hjelmbruk osv  
4. Kommunen skal hver høst skaffe tilveie refleks til alle kommunens folkevalgte og ansatte. 

Brikkene skal være tilgjengelig på alle kommunale arbeidsplasser  
5. Kommunen skal gjennom planperioden i ulike kanaler øke voksnes bevissthet som forbilder 

innenfor trafikksikkerhetsområdet, herunder også fokus på holdningsskapende arbeid blant 
foreldre/foresatte. 

 
 
 
 
Pkt 2 Fysiske tiltak 
Kommunalt ansvarsområde 
Prioritering Tiltak Ansvar 
1 Kåfjord kommune skal foreta en kartlegging 

av elevenes skoleveg med særlig tanke på å 
vurdere om hvilke deler av skolevegen som 
kan betraktes som «særlig farlig». Dette også 
for å avgjøre hvilke av elevene som faktisk bør 
ha skoleskyss pga farlig skolevei. Det kan også 
vurderes om noen veier kun er farlige om 
vinteren. 
 

Oppvekst i samhandling 
med drift- og utvikling 

2 Starte opp planlegging av G/S veg fra Fossen Drift- og utvikling 



og opp til Vannet (Manndalen) 
3 Skardalen bygde- og kulturlag ønsker at sti 

som i dag går gjennom deler av bygda, og som 
brukes som gangveg, ønskes forlenget slik at 
den går gjennom hele bygda og fram til gamle 
E6 ved inngangen til Skardalstunellen. 

Skardalen bygde- og 
kulturlag får godkjenning av 
berørte grunneiere før videre 
tiltak planlegges av Drift- og 
utvikling 

4 Krattrydding av skoleveier/veier i løpet av 
sommeren i god tid før skolestart 

Drift- og utvikling 

5 Parkering for skiturister Drift- og utvikling 
6 Det er ikke tillatt for privatpersoner å sette opp 

egne skilt langs kommunal veg (herunder barn 
leker skilt).  Vegen er ikke en lekeplass for 
barn.  Ulovlige skilt som er satt opp fjernes 

Drift- og utvikling 

7 Nedsetting av fartsgrense til 40 km/t fra bru 
Kjerringdalen og til Vadja 

Drift- og utvikling 

 
 
 
 
Fylkeskommunens ansvar: 
Prioritering Tiltak Ansvar 
1 Manglende bru over Badjanajohkka fra gang- 

og sykkelsti bygges snarest. 
Troms og Finnmark 
fylkeskommune/SVV 

2 G/S veg på fylkesveg fra Fossen til 
Bjedebakken/Øverkrysset 

Troms og Finnmark 
fylkeskommune/SVV 

3 G/S veg på fylkesveg fra Birtavarre til 
Kåfjorddalen 

Troms og Finnmark 
fylkeskommune/SVV 

4 Nedsetting av fartsgrense fra 
Bjedebakken/Øverkrysset til bru v/Fossen til 
30 km/t 

Troms og Finnmark 
fylkeskommune/SVV 

5 Veglys bygges fra Øverkrysset og opp mot 
Soltun (Manndalen) 

Troms og Finnmark 
fylkeskommune/SVV 

 
Statens vegvesens ansvar: 
Prioritering Tiltak Ansvar 
1 Trafikksikkerhetstiltak kryssing av E6 

Olderdalen skole – Coop til biblioteket 
Statens vegvesen 

2 Bussholdeplass for skoleelever Statens vegvesen 
3 G/S veg Olderdalen - Ysteby Statens vegvesen 
4 G/S veg langs E6 v/Dalbakken Djupvik Statens vegvesen 
5 Vurdere muligheten for å samle avkjørsler, 

Djupvik 
Drift- og utvikling/Statens 
vegvesen 

7 Gangbru hektes på bru over Skardalselva Statens vegvesen 
8 Vurdere nye gatelyspunkter Statens vegvesen 
9 Syklistvarsling i Skardals- og Isfjelltunellen Statens vegvesen 
10 Beredskapsveg, som også kan brukes av 

syklister utenfor Nordnestunellen 
Statens vegvesen 

 
 
 
 



PS 108/20 Risiko og sårbarhetsanalyse - fjellskred fra Nordnes og 
Revdalsfjellet 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 09.11.2020  

Behandling: 
Kommunedirektør Trond Arne Hoe redegjorde for saken. 
 
Svein Leiros SP: side 13 (73) rett begrep må brukes «Senter for nordlige folk» 
 
Ordfører stilte spørsmål om vanngjennomstrømning i Nordnestunellen. 
 
Beredskapsrådgiver Karin Karlsen svarte: Karlsen refererte til svar fra SVV v/Karl Martin 
Eriksen, hvor han sier at scenarioet kommer an på hvor stor flodbølgen blir, men har mener at 
ved det verste scenarioet så vil ikke innslaget kollapse, ei heller tunellen. 
 
Einar Eriksen Krf, kom med følgende tilleggsforslag;  
Nytt pkt 4: Det må gjennomføres en egen ROS-analyse for Nordnestunellen, om tunellen får 
skader av flodbølgen, og påvirkning på tunellen av så mye vannmasser i bevegelse. Dette 
gjelder også vanngjennomstrømning ved tunellutgangen i Manndalen. 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling, samt tilleggsforslag fra Einar Eriksen, Krf, ble enstemmig vedtatt 
 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommunestyre egengodkjenner risiko- og sårbarhetsanalyse for fjellskred fra Nordnes 

og Revdalsfjellet slik en foreligger. 
2. Kåfjord kommune ber fylkesmannen i Troms og Finnmark starte prosessen med samordning av 

varslingsrutinene for varsling av fjellskred fra Nordnes og Revdalsfjellet. 
3. Kåfjord kommune ber fylkesmannen i Troms og Finnmark starte prosessen med å få utarbeidet 

en overordnet informasjon- og kommunikasjonplan for hendelsen. 
4. Det må gjennomføres en egen ROS-analyse for Nordnestunellen, om tunellen får skader av 

flodbølgen, og påvirkning på tunellen av så mye vannmasser i bevegelse. Dette gjelder også 
vanngjennomstrømning ved tunellutgangen i Manndalen. 

 
 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskap- 05.10.2020  

Behandling: 
Beredskapsrådgiver Karin Karlsen redegjorde for saken 
 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt 



 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommunestyre egengodkjenner risiko- og sårbarhetsanalyse for fjellskred fra Nordnes 

og Revdalsfjellet slik en foreligger. 
2. Kåfjord kommune ber fylkesmannen i Troms og Finnmark starte prosessen med samordning av 

varslingsrutinene for varsling av fjellskred fra Nordnes og Revdalsfjellet. 
3. Kåfjord kommune ber fylkesmannen i Troms og Finnmark starte prosessen med å få utarbeidet 

en overordnet informasjon- og kommunikasjonplan for hendelsen. 

 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Kåfjord kommunestyre egengodkjenner risiko- og sårbarhetsanalyse for fjellskred fra 

Nordnes og Revdalsfjellet slik en foreligger. 
2. Kåfjord kommune ber fylkesmannen i Troms og Finnmark starte prosessen med 

samordning av varslingsrutinene for varsling av fjellskred fra Nordnes og Revdalsfjellet. 
3. Kåfjord kommune ber fylkesmannen i Troms og Finnmark starte prosessen med å få 

utarbeidet en overordnet informasjon- og kommunikasjonplan for hendelsen. 
 

 
 
 

PS 109/20 Tvungen avgiftsbelastning i henhold til Plan- og bygningslovens §§ 
27-1 og 27-2 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 09.11.2020  

Behandling: 
Svein O. Leiros, Sp: kom med følgende forslag til nytt pkt 3: 
Kåfjord kommune tilbyr fri tilknytning for nye abonnenter som ønsker å tilknytte seg 
eksisterende anlegg i perioden 01.06.21 til 01.10.21.   
Avgiftsbelastningen starter fra vedtak om tilkobling blir gjort.  
 
Etter møter og særmøter var det enighet om følgende nytt pkt. 3 i vedtaket: 
Kåfjord kommune tilbyr fri tilknytning for nye abonnenter som ønsker å tilknytte seg 
eksisterende anlegg i perioden 01.06.21 til 31.12.21.   
Avgiftsbelastningen starter fra vedtak om tilkobling blir gjort.  
 
Votering: 
Formannskapets innstilling pkt. 1, ble enstemmig vedtatt. 
Formannskapets pkt. 2 med endring, siste setning strykes, ble enstemmig vedtatt. 
Kommunestyrets forslag pkt. 3, ble enstemmig vedtatt. 
 



 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommune vedtar ikke tvungen avgiftsbelastning etter Plan og bygningslovens §§ 27-1 

og 27-2.  
2. Innbyggere som bor nær kommunal vannledning, oppfordres til å knytte seg til.  
3. Kåfjord kommune tilbyr fri tilknytning for nye abonnenter som ønsker å tilknytte seg 

eksisterende anlegg i perioden 01.06.21 til 31.12.21.  Avgiftsbelastningen starter fra vedtak om 
tilkobling blir gjort.  

 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskap- 05.10.2020  

Behandling: 
Formannskapet kom med følgende forslag;  

1. Kåfjord kommune vedtar ikke tvungen avgiftsbelastning etter Plan og bygningslovens §§ 27-1 
og 27-2.  

2. Innbyggere som bor nær kommunal vannledning, oppfordres til å knytte seg til. Det vurderes en 
letting i tilknytningsavgift i en begrenset periode. 

 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt, kommunedirektørens innstilling falt. 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommune vedtar ikke tvungen avgiftsbelastning etter Plan og bygningslovens §§ 27-1 

og 27-2.  
2. Innbyggere som bor nær kommunal vannledning, oppfordres til å knytte seg til. Det vurderes en 

letting i tilknytningsavgift i en begrenset periode. 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Kåfjord kommune vedtar i henhold til Plan og bygningsloven §§27-1 og 27-2 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.   

2. For hvert nytt vann- og/ eller avløpsanlegg informeres det i byggetillatelse om plikt til å knytte 
bygningen til offentlig vann-/avløpsledning, der det offentlige anlegget går over eiendommen. 

 
 



PS 110/20 Justering av næringsfondet for 2020 og innretning av 
ekstraordinær corona-bevilgning fra staten 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 09.11.2020  

Behandling: 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Kåfjord kommune øker tilskuddsrammen fra næringsfondet for 2020 fra 400.000 til 1.500.000.  
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Kåfjord kommune øker tilskuddsrammen fra næringsfondet for 2020 fra 400.000 til 1.500.000.  
 
 

PS 111/20 Delegerings- og saksbehandlingsreglement 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 09.11.2020  

Behandling: 
Utsettes til 07.12.20 
 

Vedtak: 
Saka utsettes til møtet i kommunestyrets møte den 07.12.20 
 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Kåfjord kommune vedtar de fremlagte reglementer, delegerings- og saksbehandlingsreglement i 
folkevalgte organer. 
 
 



PS 112/20 Ny behandling av utsatt sak: Klage på vedtak i F-sak 16/19 - Krav 
om erstatning av tapt inntekt pga manglende isbryting. 


