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Møteprotokoll 
 
Utvalg: Kåfjord kommunestyre 
Møtested: Sal, Senter for nordlige folk 
Dato: 17.12.2020 
Tidspunkt: 10:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Bernt Eirik Isaksen Lyngstad Leder AP 
Britt Pedersen Nestleder AP 
Marian Mathisen Myrseth Medlem AP 
Stian Pedersen Medlem AP 
Nils Olaf Larsen Medlem AP 
Arthur Kjelstrup-Olsen Medlem AP 
Dagfinn Lyngstad Medlem AP 
Svein Oddvar Leiros Medlem SP 
Even Steinlien Medlem SP 
Dag Runar Wollvik Medlem SP 
Rita Solberg Medlem SP 
Jens A. Butter Simonsen Medlem H 
Einar Eriksen Medlem KRF 
Bjørn-Even Salamonsen Medlem KRF 
Liv Vigdis Solvang Medlem FRP 
Tania Lopez Medlem MDG 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Lisa Katrine Mo MEDL AP 
Oliver Løvli MEDL UR 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Linn Sylvi Steinnes Lisa Katrine Mo AP 

 
Merknader 
 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Trond A. Hoe Kommunedirektør 
Greta Larsen Møtesekretær 

 



 
 
Underskrift: 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, 
er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
 
_____________________     _____________________ 
 
 
 
_____________________  
 
  



 

       Saksliste 
 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

RS 38/20 Takk til Ordfører og kommunestyret! Ad innspill 
om vindkraft i Kåfjordfjellene 

 2020/372 

RS 39/20 Vedtak fra Kvænangen kommune - Partnerskap 
Troms Kraft AS og Ymber AS 

 2015/1100 

RS 40/20 Hybridisering av Lyngensambandene - 
Informasjon fra prosjektet 

 2020/330 

RS 41/20 Signert avtale Guolasvegen  2015/1117 
RS 42/20 Samuelsberg - vurdering av behov for evakuering 

vinter 2020/2021 
 2015/852 

RS 43/20 Utskrift av sak 36/20 for kontrollutvalget - 
Lånefinansiering av tilskudd til rassikringstiltak 

 2018/305 

RS 44/20 Utskrift av sak 37/20 for kontrollutvalget - 
Innfordring av egenandeler 

 2020/193 

RS 45/20 Utskrift av sak 38/20 for kontrollutvalget - 
Koronapandemien 

 2020/204 

PS 133/20 Orienteringssak fra kommunedirektøren   
PS 134/20 Godkjenning av møteplan 2021  2015/1636 
PS 135/20 Behandling etter høring -  Isbryting Kåfjorden 

2020 
 2020/342 

PS 136/20 Rusforebyggende midler 2020  2020/501 
PS 137/20 Spillemidler 2021  2020/328 
PS 138/20 Rullering av handlingsprogram for idretts-, 

friluftslivs- og kulturanleggs-utbygging i Kåfjord 
kommune 2020-2024. 

 2018/465 

PS 139/20 Endring av vertskommune for barnevernsvakta -  
interkommunalt samarbeid mellom Nordreisa, 
Kåfjord og Skjervøy kommune. 

 2018/120 

PS 140/20 Budsjettforslag 2021 ansvar 436 - 
tospråklighetsmidlenes basis- og betjeningsdel 

 2015/1610 

PS 141/20 Budsjettforslag 2021 ansvar 437 - Giellasiida - 
samisk språksenter 

 2015/1611 

PS 142/20 Regulering investeringsbudsjett 2020  2019/383 
PS 143/20 Budsjett 2021 - Økonomiplan 2022-2024  2020/317 
PS 144/20 Utmelding av interkommunalt samarbeid, 

Brannvesenet Nord 
 2015/1436 

PS 145/20 Opprop mot samehets  2019/291 
PS 146/20 Signert avtale Guolasvegen  2015/1117 
Møtet ble startet kl.10.00. 



Innkalling godkjent. 
Protkollunderskrivere: Nils O. Larsen AP og Dag Runar Wollvik SP – enstemmig valgt. 
Saksliste:  
Stian Pedersen AP: kom med forslag til uttalelse fra kommunestyret i forhold til samehets i 
Norge. Sak behandles med saksnummer 145/20. 
Svein O. Leiros SP: Ønsker at politisk sak 140 og 141/20 innarbeides i sak om budsjett. 
Ønsker at referatsak 41/20 behandles som politisk sak. Sak behandles med saksnummer 146/20. 
Saksliste ble godkjent. 
Kommuneoverlege orienterte kommunestyret i forhold til Korona, vaksine m.m. kl.12.00. 
 
Tildeling av frivillighetsprisen for 2020 ble tildelt til Anny Hansen. 
Ordfører Bernt E. I. Lyngstad redegjorde for tildeling, Anny Hansen takket for prisen. 
 
Møtet ble hevet kl.17.40. 
 
 
  



RS 38/20 Takk til Ordfører og kommunestyret! Ad innspill om vindkraft i 
Kåfjordfjellene 

RS 39/20 Vedtak fra Kvænangen kommune - Partnerskap Troms Kraft AS 
og Ymber AS 

RS 40/20 Hybridisering av Lyngensambandene - Informasjon fra prosjektet 

RS 41/20 Signert avtale Guolasvegen 

RS 42/20 Samuelsberg - vurdering av behov for evakuering vinter 2020/2021 

RS 43/20 Utskrift av sak 36/20 for kontrollutvalget - Lånefinansiering av 
tilskudd til rassikringstiltak 

RS 44/20 Utskrift av sak 37/20 for kontrollutvalget - Innfordring av 
egenandeler 

RS 45/20 Utskrift av sak 38/20 for kontrollutvalget - Koronapandemien 

  



PS 133/20 Orienteringssak fra kommunedirektøren 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 17.12.2020  

Behandling: 
Kommunedirektør Trond A. Hoe orienterte om følgende saker: 

 Brannsamarbeid, egen politisk sak på sakslista. 
 Budsjettarbeidet, OU, bemanning, investering. 
 Innføring av Websak, veldig bra jobbet av servicekontoret. 

 
Even Steinlien SP: Skjønnsmidler i forhold til rassikring, status? 
Bjørn-Even Salamonsen Krf: Bekymring i forhold til Birtavarre barnehage, hva er status? 
Dag Runar Wollvik SP: Spørsmål i forhold til erstatning av jordbrukssjef i hans permisjonstid? 
Varaordfører Britt Pedersen: Er vel noen unge ansatte i Birtavarre barnehage, som gjør en god 
jobb? 
 
Kommunedirektør Trond A. Hoe svarte: 

 Skjønnsmidler er innvilget, gjelder i forholder til de som allerede er flyttet, som 
kommunen har tatt lån for å dekke. Møter med NVE over nyttår, i forhold til øvrige 
områder. 

 Flere ansatte innenfor utvikling som slutter eller har permisjon, skal sees på disse 
stillingene fra januar. 

Kommunalsjef Kristin V. Johansen svarte: 
 Birtavarre barnehage, styrer er for begge barnehager, i tillegg er det egen stedlig leder i 

barnehage. Ny barnehagelærer ansatt. 
 Barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen gjør en god jobb. 

 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 
 
 

PS 134/20 Godkjenning av møteplan 2021 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 17.12.2020  

Behandling: 
Nils O. Larsen AP kom med følgende endring: 
UMDU flyttes fra 10/2 til 16/2 
UMDU flyttes fra 8/3 til 15/3 
Formannskap flyttes fra 15/2 til 17/2 
UOO og UMDU: møte oktober er arbeidsmøte. 



Svein O. Leiros SP: 20/5 strategimøte, bør være 3-partsmøte også denne dagen. 
Uheldig når UMDU og formannskap har så tette møter, ikke mulig å få saker fra UMDU til 
formannskap-kommunestyret, saksgang utsettes unødig. 
Nils. O. Larsen AP kom med følgende endring: 
UMDU flyttes fra 10/2 til 28/1. 
 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling med endringer ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Møteplan for 2021 ble godkjent. 
 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Legges fram uten innstilling. 
 
 
 

PS 135/20 Behandling etter høring -  Isbryting Kåfjorden 2020 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 17.12.2020  

Behandling: 
Varaordfører Britt Pedersen: Denne saken burde vært behandlet tidlig i år, saken er ikke bra nok 
redegjort i forhold til høringsinnspill. 
Dagfinn Lyngstad AP, kom med følgende forslag fra AP/H: 
1. Kåfjord kommune fortsetter med isbryting frem til en ny anbudsrunde er på plass. Kåfjord 
kommune går i dialog med eventuell tilbyder om bryting på fastpris på første del av perioden og 
siste del på timepris 
2. Kåfjord kommune går i dialog med Troms Kraft, Skardalen settefisk, Lerøy og Norled om et 
mulig samarbeid om fremtidig isbryting. 
3. Andre eventuelle lokaliteter som vil komme i Kåfjord Kommune som er avhengig av at isen 
brytes, pålegges til å være med å bidra til isbryting. 
 
Svein O. Leiros SP, kom med følgende forslag fra SP/Krf/Frp/MDG: 
Vi mener at kåfjorden ikke bare har en økonomisk verdi, men også en kulturell verdi. Retten til fiske i 
havet utenfor Nord- Troms og Finnmark konkluderer med at folk som er bosatt fjordene og langs kysten i 
Nord-Troms og Finnmark har rett til fiske i havet utenfor, basert på folkeretten og på historisk bruk. 
Fiske som næringsgrunnlag har i uminnelige tider vært et viktig grunnlag for bosetning ved fjordene, 
som ene-næring, tilleggs-næring eller som en del av husholdnings-økonomien.  Fjorden er, og skal 
fortsatt være en viktig trivselsfaktor for oss kåfjordinga. Isbryting på fjorden handler også om framtidens 
fiskere, om bolyst og bosetting, og om rett til bruk av naturressursene som er et felles gode, og tiltak for 
at dette kan gjennomføres, synliggjøres gjennom følgende punkt; 



1.  Isbryting av Kåfjorden fortsetter 

2. Kåfjord kommune redegjør for bruken av avtalemidlene med Troms Kraft. 

3. Kåfjord kommune bidrar til å legge til rette for at flere rekrutteres til fiske som 
næringsvei, også som tilleggsnæring.  

4. Kåfjord kommune avsetter midler til styrking av marin sysselsetting og areaer for 
overføring av tradisjonell kunnskap om fjorden. 

5. Kåfjord kommune følger opp arbeidet med revisjon av konsesjonsvilkårene for Troms 
Kraft, i denne sammenheng må endringer i regulering og manøvreringsreglementet 
kartlegges.  Det foretas en vurdering om hvilken betydning dette kan ha for 
fjordsystemet. 

6. Kåfjord kommune tar opp juridiske forhold angående forpliktelsen med å bryte is på 
kåfjorden, med Troms Kraft. 

Even Steinlien SP: Kommunestyrevedtak om Isbryting er trenert av administrasjon, fiskere er ikke hørt i 
høringsrunden. 

Dagfinn Lyngstad og Svein O. Leiros trakk forslagene. 
 
Kommunestyret kom med følgende forslag: 
Vi mener at Kåfjorden ikke bare har en økonomisk verdi, men også en kulturell verdi. Retten til 
fiske i havet utenfor Nord- Troms og Finnmark konkluderer med at folk som er bosatt fjordene 
og langs kysten i Nord-Troms og Finnmark har rett til fiske i havet utenfor, basert på folkeretten 
og på historisk bruk. Fiske som næringsgrunnlag har i uminnelige tider vært et viktig grunnlag 
for bosetning ved fjordene, som enenæring, tilleggsnæring eller som en del av 
husholdningsøkonomien.  Fjorden er, og skal fortsatt være en viktig trivselsfaktor for oss 
kåfjordinga. Isbryting på fjorden handler også om framtidens fiskere, om bolyst og bosetting, og 
om rett til bruk av naturressursene som er et felles gode, og tiltak for at dette kan gjennomføres 
synliggjøres gjennom følgende punkt; 
1.  Isbryting av Kåfjorden fortsetter. Kåfjord kommune går i dialog med tilbydere om 
bryting av is på fastpris i januar - Mars 2021, og timepris i april, frem til ny tilbyder er på plass 
etter utlyst anbudsrunden.  
2. Kåfjord kommune redegjør for bruken av avtalemidlene med Troms Kraft. 
3. Kåfjord kommune bidrar til å legge til rette for at flere rekrutteres til fiske som 
næringsvei, også som tilleggsnæring. Det skal opprettes et eget fiskeri fond.  
4. Kåfjord kommune avsetter midler til styrking av marin sysselsetting og arealer for 
overføring av tradisjonell kunnskap om fjorden. 
5. Kåfjord kommune følger opp arbeidet med revisjon av konsesjonsvilkårene for Troms 
Kraft, i denne sammenheng må endringer i regulering og manøvreringsreglementet kartlegges.  
Det foretas en vurdering om hvilken betydning dette kan ha for fjordsystemet. 
6. Kåfjord kommune går i dialog med Troms Kraft, Lerøy, Skardalen settefisk og 
Kystverket om et spleiselag om deling av fremtidig kostnader for isbryting av Kåfjorden. Når 
det kommer nye lokaliteter som er avhengig at isen brytes, pålegges de å bidra til isbryting. 
7. Dersom pkt. 6 ikke fører frem skal man vurdere de juridiske forholdene med den gamle 
avtalen da denne vesentlig er endret siden inngåelse med Troms Kraft. 
 
Votering: 
Kommunestyrets forslag ble enstemmig vedtatt, kommunedirektørens innstilling falt. 



Vedtak: 
Vi mener at Kåfjorden ikke bare har en økonomisk verdi, men også en kulturell verdi. Retten til 
fiske i havet utenfor Nord- Troms og Finnmark konkluderer med at folk som er bosatt fjordene 
og langs kysten i Nord-Troms og Finnmark har rett til fiske i havet utenfor, basert på folkeretten 
og på historisk bruk. Fiske som næringsgrunnlag har i uminnelige tider vært et viktig grunnlag 
for bosetning ved fjordene, som enenæring, tilleggsnæring eller som en del av 
husholdningsøkonomien.  Fjorden er, og skal fortsatt være en viktig trivselsfaktor for oss 
kåfjordinga. Isbryting på fjorden handler også om framtidens fiskere, om bolyst og bosetting, og 
om rett til bruk av naturressursene som er et felles gode, og tiltak for at dette kan gjennomføres 
synliggjøres gjennom følgende punkt; 
1.  Isbryting av Kåfjorden fortsetter. Kåfjord kommune går i dialog med tilbydere om 
bryting av is på fastpris i januar - Mars 2021, og timepris i april, frem til ny tilbyder er på plass 
etter utlyst anbudsrunden.  
2. Kåfjord kommune redegjør for bruken av avtalemidlene med Troms Kraft. 
3. Kåfjord kommune bidrar til å legge til rette for at flere rekrutteres til fiske som 
næringsvei, også som tilleggsnæring. Det skal opprettes et eget fiskeri fond.  
4. Kåfjord kommune avsetter midler til styrking av marin sysselsetting og arealer for 
overføring av tradisjonell kunnskap om fjorden. 
5. Kåfjord kommune følger opp arbeidet med revisjon av konsesjonsvilkårene for Troms 
Kraft, i denne sammenheng må endringer i regulering og manøvreringsreglementet kartlegges.  
Det foretas en vurdering om hvilken betydning dette kan ha for fjordsystemet. 
6. Kåfjord kommune går i dialog med Troms Kraft, Lerøy, Skardalen settefisk og 
Kystverket om et spleiselag om deling av fremtidig kostnader for isbryting av Kåfjorden. Når 
det kommer nye lokaliteter som er avhengig at isen brytes, pålegges de å bidra til isbryting. 
7. Dersom pkt. 6 ikke fører frem skal man vurdere de juridiske forholdene med den gamle 
avtalen da denne vesentlig er endret siden inngåelse med Troms Kraft. 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 

PS 136/20 Rusforebyggende midler 2020 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 17.12.2020  

Behandling: 
Stian Pedersen AP: Veldig bra jobbet av ungdomsrådet. 
Ønsker at disse også innvilges støtte: 
MUIL J12/ MUIL søknad 3 Søknad om støtte til selvforsvarskurs: søker om midler til 
instruktør en lørdag og desinfeksjonsmidler. Kjøring for instruktør inkludert i prisen og kurspris 
per deltaker er kroner 450,-. Søker om 9500,-. 
Varaordfører Britt Pedersen: Oppfordrer flere lag og foreninger å søke om midler. 
 
Votering: 
Ungdomsrådets innstilling med endring ble enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak: 
1. Tildeling vedtas av kommunestyret i henhold til behandling i Kåfjord ungdomsråd den 
01.12.2020, i tillegg bevilges MUIL J12 som omsøkt. 
2. Beløpene belastes budsjettpost 14738.455.231 – Tilskudd barne – og ungdomsarbeid  
3. Rapport og enkelt regnskap kreves, og sendes kommunen innen 3 måneder etter 
gjennomførelse.  
4. Ubenyttede midler, eller midler brukt til andre formål enn omsøkt, vil kunne kreves 
tilbakebetalt. Tilskuddene kan ikke benyttes til andre formål enn omsøkt.  
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Tildeling vedtas av kommunestyret i henhold til behandling i Kåfjord ungdomsråd den 
01.12.2020.  
2. Beløpene belastes budsjettpost 14738.455.231 – Tilskudd barne – og ungdomsarbeid  
3. Rapport og enkelt regnskap kreves, og sendes kommunen innen 3 måneder etter 
gjennomførelse.  
4. Ubenyttede midler, eller midler brukt til andre formål enn omsøkt, vil kunne kreves 
tilbakebetalt. Tilskuddene kan ikke benyttes til andre formål enn omsøkt.  
 
 

PS 137/20 Spillemidler 2021 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 17.12.2020  

Behandling: 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommunestyre vedtar å støtte Idrettsrådets behandling av spillemiddelsøknader for 

2021 med følgende prioritet: 1. Olderdalen basseng 2. Dagsturhytte Dalberget 
2. Kåfjord kommune ved kulturkonsulent sender inn spillemiddelsøknadene til 

fylkeskommunen innen fristen, 15. januar.  
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Kåfjord kommunestyre vedtar å støtte Idrettsrådets behandling av spillemiddelsøknader for 

2021 med følgende prioritet: 1. Olderdalen basseng 2. Dagsturhytte Dalberget 



2. Kåfjord kommune ved kulturkonsulent sender inn spillemiddelsøknadene til 
fylkeskommunen innen fristen, 15. januar.  

 
 
 

PS 138/20 Rullering av handlingsprogram for idretts-, friluftslivs- og 
kulturanleggs-utbygging i Kåfjord kommune 2020-2024. 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 17.12.2020  

Behandling: 
Ordfører Bernt E. I. Lyngstad redegjorde for sak. 
Svein O. Leiros og Rita Solberg SP stilte spørsmål om sin habilitet og fratrådte møtet. 
Et enstemmig kommunestyre erklærte Svein O. Leiros og Rita Solberg habil, og de tiltrådte 
møtet. 
 
Varaordfører Britt Pedersen: Beklager for en rotet prosess i forhold til fotballhall. Saken kom 
skjevt ut fra Kåfjord AP. 
Svein O. Leiros SP: Glad for at AP beklager.  
Vil bli bra med en fotballhall i Kåfjord. 
Einar Eriksen Krf: Har kommunen råd til flere haller? 
Even Steinlien SP: Idrettslagene må komme med plan med løsning for drift og økonomi. 
Ordfører Bernt E. I. Lyngstad: Leder i Idrettslagene bør være med i Idrettsrådet. 
Kom med følgende forslag fra AP/H: 
Bygging av fotballhall i Kåfjord settes på prioritert liste med byggestart/ferdigstillelse i 2023. 
Utbyggingen er et samarbeid mellom Kåfjord kommune og idretten. Kommunestyret ber 
administrasjonen fremme en sak til politisk behandling i 2021. Saken skal utredes med tanke på 
lokalisering og økonomi. Det forventes at lag/foreninger og idrettsråd bidrar med innspill til 
denne utredningen. 
 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling med endring ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Handlingsprogram (kortsiktig) for idretts-, friluftslivs- og kulturanleggs-utbygging for 

2020-2024 vedtas med endringer.  
2. Handlingsprogram (langsiktig) for idretts-, friluftslivs- og kulturanleggsutbygging for 2020-

2032 vedtas slik det foreligger.  
3. Bygging av fotballhall i Kåfjord settes på prioritert liste med byggestart/ferdigstillelse i 

2023. Utbyggingen er et samarbeid mellom Kåfjord kommune og idretten. 
Kommunestyret ber administrasjonen fremme en sak til politisk behandling i 2021. 
Saken skal utredes med tanke på lokalisering og økonomi. Det forventes at 
lag/foreninger og idrettsråd bidrar med innspill til denne utredningen. 

 
 
 
 
 



 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Handlingsprogram (kortsiktig) for idretts-, friluftslivs- og kulturanleggs-utbygging for 

2020-2024 vedtas slik det foreligger.  
2. Handlingsprogram (langsiktig) for idretts-, friluftslivs- og kulturanleggsutbygging for 2020-

2032 vedtas slik det foreligger.  
 

 

PS 139/20 Endring av vertskommune for barnevernsvakta -  interkommunalt 
samarbeid mellom Nordreisa, Kåfjord og Skjervøy kommune. 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 17.12.2020  

Behandling: 
Kommunedirektør Trond A. Hoe redegjorde for sak. 
Varaordfører Britt Pedersen: Kommunestyret gjorde et godt vedtak, da det ikke ble inngått 
vertskommunesamarbeid i forhold til barnevernet. 
 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
- Kåfjord kommune overtar som vertskommune for barnevernsvakta. Arbeidet organiseres 

ihht. kommunelovens §20-1 Vertskommunesamarbeid. 
- Samarbeidende kommuner er Nordreisa og Skjervøy. 

 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
- Kåfjord kommune overtar som vertskommune for barnevernsvakta. Arbeidet organiseres 

ihht. kommunelovens §20-1 Vertskommunesamarbeid. 
- Samarbeidende kommuner er Nordreisa og Skjervøy. 

 
 

PS 140/20 Budsjettforslag 2021 ansvar 436 - tospråklighetsmidlenes basis- og 
betjeningsdel 

 



Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 17.12.2020  

Behandling: 
Tatt til etterretning. 
 
 

Vedtak: 
Tatt til etterretning. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 07.12.2020  

Behandling: 
Saken ble utsatt til 17/12. 
 
 

Vedtak: 
Saken ble utsatt til 17/12. 
 
 
 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskap- 26.11.2020  

Behandling: 
Tatt til etterretning. 
 
 

Vedtak: 
Tatt til etterretning. 
 
 
 
 
 
 
 



Saksprotokoll i Samepolitisk utvalg- 06.11.2020  

Behandling: 
Lisa Katrine Mo (AP) fremmet følgende tilleggspunkt: 
Samepolitisk utvalg viser til vedtak i SPU-sak 22/19 og ber om at fra og med budsjettåret 2021 
omdisponeres kr. 510 000 fra kategorien «fellesutgifter» til konkrete språk- og kulturtiltak i 
Kåfjord kommune, og eksempelvis knyttes opp mot evalueringen av samisk språk i Kåfjord.  
 
Kommunedirektørens innstilling, med tilleggspunkt fra Lisa Katrine Mo, ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Budsjettforslag for ansvar 436 – tospråklighetsmidlenes basis- og betjeningsdel vedtas som 
forelagt.  
 
Samepolitisk utvalg viser til vedtak i SPU-sak 22/19 og ber om at fra og med budsjettåret 2021 
omdisponeres kr. 510 000 fra kategorien «fellesutgifter» til konkrete språk- og kulturtiltak i 
Kåfjord kommune, og eksempelvis knyttes opp mot evalueringen av samisk språk i Kåfjord. 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Budsjettforslag for ansvar 436 – tospråklighetsmidlenes basis- og betjeningsdel vedtas som 
forelagt.  
 
 
 

PS 141/20 Budsjettforslag 2021 ansvar 437 - Giellasiida - samisk språksenter 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 17.12.2020  

Behandling: 
Tatt til etterretning. 
 
 
 

Vedtak: 
Tatt til etterretning. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 07.12.2020  

Behandling: 
Saken ble utsatt til 17/12. 
 
 

Vedtak: 
Saken ble utsatt til 17/12. 
 
 
 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Samepolitisk utvalg- 06.11.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Budsjettforslag for 2020 for ansvar 437 – samisk språksenter vedtas som forelagt. 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 
Budsjettforslag for 2020 for ansvar 437 – samisk språksenter vedtas som forelagt.  
 
 

PS 142/20 Regulering investeringsbudsjett 2020 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 17.12.2020  

Behandling: 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 



Vedtak: 
1. Kåfjord kommunestyre vedtar regulering av kapitalbudsjett 2020 slik det fremgår av 

vedlegg. 
 

2. Kommunedirektøren foretar budsjettregulering. 
 

 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 
 
 
 

PS 143/20 Budsjett 2021 - Økonomiplan 2022-2024 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 17.12.2020  

Behandling: 
Kommunedirektør Trond A. Hoe redegjorde for sak. 
Økonomisjef Håkon Jørgensen gjennomgikk budsjett. 
 
Nils O. Larsen AP: Viktig å se de positive politiske sakene som er vedtatt. 
UMDU har bestilt sak i forhold til leieavtaler, som skal gjennomgås for en fullstendig oversikt. 
Einar Eriksen Krf: Betydelig økning på Vann og avløpsgebyr? 
 
Einar Eriksen Krf kom med følgende forslag fra Krf/SP/Frp/MDG: 
Nytt pkt. 26. Kåfjord kommune ser på mulighet for samdrift av vann/avløp, uteseksjon, 
vaktmestere og brann.  
Dette sees i sammenheng med utnyttelse av de tomme byggene Kåfjord kommune eier (gamle 
helsesenter og Trollvik skole). 
En samlokalisering kan enten gjøres i egenregi eller via en leie hos privat 
aktør/næringsdrivende. 
Se på muligheten for utnyttelse av f.eks. gamle helsesenter til treningssenter for Politi, Brann og 
Redning. 
 
Tania Lopez MDG kom med følgende forslag fra MDG/SP/Krf/Frp: 
Nytt pkt. 27. I forbindelse med midler avsatt til utbygging av Riebangardi er det inkludert midler 
til oppgradering/innkjøp av uteleker/lekeapparater. 
 
Ordfører Bernt E. I. Lyngstad kom med følgende forslag fra AP/H: 
Nytt pkt. 28: Ved innkjøp av matvarer til Kåfjord helsetun, skoler og barnehager, så skal 
Kåfjord kommune som hovedregel prioritere innkjøp fra lokale matprodusenter/leverandører i 
Kåfjord.  



Nytt pkt.29: Kåfjord kommunestyre ber administrasjonen utrede juniorpolitiske tiltak for 
kommunalt ansatte med barn opp til og med barnetrinnet i skolen. Tiltakene kan for eksempel 
være ekstra feriedager, lavere stillingsprosent med 100% lønn, avspaseringsdager eller annen 
tilrettelegging av arbeidsdagen. Det lages egne retningslinjer for tiltaket. Saken fremmes i 
administrasjonsutvalget første kvartal 2021. Juniorpolitiske tiltak er tenkt som en håndsrekning 
til barnefamilier i Kåfjord som har en travel hverdag og som samtidig skal ivareta familie og 
jobb.  
Nytt pkt.30: Kåfjord kommunestyre ber administrasjonen utrede ordning med hjembakt brød og 
pålegg, levert fra helsetunet til skoler og barnehager, innen april 2021. 
Nytt pkt.31: Satsene for kommunale avgifter på vann, avløp og feiing tas opp til ny behandling i 
kommunestyret i februar. 
 
Svein O. Leiros kom med følgende forslag fra SP/Krf/Frp/MDG: 
Nytt pkt.32: Kommunestyret ber administrasjonen redegjøre for hvor mange unge arbeidstakere 
som går på korttidskontrakter i Kåfjord kommune.  
 
Votering: 
Pkt.1-14: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Pkt.15: Formannskapets innstilling med korrigert beløp ble enstemmig vedtatt. 
Pkt.16: Formannskapets innstilling med korrigert beløp ble enstemmig vedtatt. 
Pkt.17: Formannskapets innstilling med korrigert beløp ble enstemmig vedtatt. 
Pkt.18: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Pkt.19: Formannskapets innstilling med korrigert beløp ble enstemmig vedtatt. 
Pkt.20: Formannskapets innstilling med korrigert beløp ble enstemmig vedtatt. 
Pkt.21: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Pkt.22: Formannskapets innstilling med korrigert beløp ble enstemmig vedtatt. 
Pkt.23: Formannskapets innstilling med endring ble enstemmig vedtatt. 
Pkt.24: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Pkt.25: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Pkt.26: Krf/SP/Frp/MDGs forslag ble enstemmig vedtatt. 
Pkt.27: MDG/SP/Krf/Frps forslag ble enstemmig vedtatt. 
Pkt.28: AP/Hs forslag ble enstemmig vedtatt. 
Pkt.29: AP/Hs forslag ble enstemmig vedtatt. 
Pkt.30: AP/Hs forslag ble enstemmig vedtatt. 
Pkt.31: AP/Hs forslag ble enstemmig vedtatt. 
Pkt.32: SP/Krf/Frp/MDGs forslag ble enstemmig vedtatt. 
Pkt.33: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
 
 1. Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige som skal betale forskudd på skatt regnes for 
inntektsåret 2021 med høyeste lovlige sats på formue og høyeste lovlige sats av inntekt.  
 
2. For eiendomsskatteåret 2021 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet 
og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. Eiendomsskattelova §3 første ledd bokstav c. 
Utskrivingsalternativet omfatter også flytende oppdrettsanlegg i sjø, jf. esktl. § 4 tredje ledd.» 
Eiendomsskatten betales med 7 promille av eiendommens takstverdi. Skatten skal betales i 2 terminer 
med forfall henholdsvis 31. mars og 30. september 2021.  
 
3. For eiendomsskatteåret 2021 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i 
henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal 



i 2021 være lik 3/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2021 som er forårsaket av 
at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og 
med 2019 blir ansett som næringseiendom. Eiendomsskatten betales med 7 promille av eiendommens 
takstverdi. Skatten skal betales i 2 terminer med forfall henholdsvis 31. mars og 30. september 2021.  
 
4. Ordførergodtgjørelsen følger stortingsrepresentantene som for tiden har en godtgjørelse på kr. 988 
000,-. Ordførers godtgjørelse settes til 85% av dette.  
 
5. Godtgjørelse til varaordfører settes til 10 % av ordførergodtgjørelsen. Godtgjørelsen dekker vanlige 
oppdrag som er knyttet til et slikt verv, inkludert kortere vikaroppdrag. I ordførers feriefravær (5 uker) 
utbetales full ordførergodtgjørelse til fungerende ordfører. For denne del av godtgjørelsen dekkes ikke 
tapt arbeidsfortjeneste. Ved permisjon/sykefravær utbetales full ordførergodtgjørelse til fungerende 
ordfører. I denne perioden utbetales ikke tapt arbeidsfortjeneste.  
 
6. Godtgjørelse til øvrige faste medlemmer av formannskapet fastsettes til 2 % av ordførergodtgjørelsen. 
Godtgjørelsen inkluderer også når formannskapet fungerer som næringsutvalg, administrasjonsutvalg, 
klagenemnd og valgstyre. I tillegg utbetales godtgjørelse pr. møte.  
 
7. Godtgjørelse til ledere av hovedutvalg og kontrollutvalg fastsettes til 2 % av ordførergodtgjørelsen.. I 
tillegg utbetales godtgjørelse pr. møte.  
 
8. Andre ledere/møteledere gis to ganger satsen for møtegodtgjørelse for hvert møte.  
 
9. Kommunen betaler møtegodtgjørelse etter eget reglement vedtatt av kommunestyret i sak 28/17. 
Godtgjørelse fastsettes til 1% av ordførers månedsgodtgjørelse, p.t. kr. 700 pr. møte (uavhengig av 
møtets varighet og saksmengde) gjeldende fra 1. januar 2021.  
 
10. Kåfjord kommunes gebyrregulativ for 2021 vedtas i henhold til vedlegg.  
 
11. Kåfjord kommune benytter egne fondsmidler for å dekke likviditetsbehovet i år 2021. Ved lån av 
fondsmidlene skal renteberegning foretas ut fra gjeldende markedsrente.  
 
12. Kåfjord kommune opptar likviditetslån/kassakredittlån på inntil kr. 25.000.000,- fra og med 1. januar 
2021. Kommunedirektøren bestemmer hvor mye av denne rammen som skal benyttes.  
 
13. Veilysene er tent i perioden 15. august til 15. april  
 
14. Kåfjord kommune opptar Startlån i husbanken med inntil kr. 7.000.000,- i 2021.  
 
15. Kåfjord kommune vedtar investeringsbudsjett slik:  

 2021 sum utgifter kr. 36 028 000,-  
 2022 sum utgifter kr. 33 728 000,-  
 2023 sum utgifter kr. 30 828 000,-  
 2024 sum utgifter kr 828 000,-  

 
16. Investeringene finansieres med lån slik:  

 2021 kr. 28 080 000,-  
 2022 kr. 29 560 000,- 
 2023 kr. 16 000 000,-  

 
17. Årlig avsetning til disposisjonsfond skal i prinsippet utgjøre 1/3 av netto salgsinntekter av 
konsesjonskraft. Det gjøres et unntak for 2021 hvor kommunen må prioritere dekning av underskudd fra 
2019. Totale avsetninger til dette fondet i planperioden fastsettes dette slik:  
 2021: kr. 0,-  
 2022: kr. 1 275 000,-  
 2023: kr. 1 205 000,-  



 2024: kr.    839 000,-  
 
18. Periodisert regnskap sammenholdt med periodisert budsjett fremlegges for kommunestyret pr. 30/4 
og 31/8  
 
19. Kåfjord kommunes driftsbudsjett for 2021 vedtas med samlede driftsutgifter og driftsinntekter på kr. 
245 073 000,-  
 
20. Sum netto driftsutgifter i kommunens budsjett 2021 og økonomiplan fremover fastsettes slik:  

 2021: kr. 161 984 000,-  
 2022: kr. 158 498 000,-  
 2023: kr. 159 013 000,-  
 2024: kr. 158 862 000,-  

 
21. Kommunen skal styre sin økonomi i planperioden med følgende langsiktige mål:  

 Netto driftsresultat: minst 1,75 %  
 Disposisjonsfond: mellom 5 og 8 % av brutto driftsinntekter.  
 Netto lånegjeld: mindre enn 75 % av brutto driftsinntekter  

 
22. Formannskapets reserve for 2021 fastsettes til kr. 1 097 000,-.  
 
23. Voksenopplæring nedlegges i 2021.  
 
24. Det gjennomføres en evaluering av tjenestekjøpet fra Visit Lyngenfjord. Hvilken effekt har dette for 
næringslivet i Kåfjord. Frist 1. september 2021.  
 
25. Det innføres ei tilskuddsordning for boligbygging og geotekniske undersøkelser på private tomter. 
Det vises til formannskapets sak 107/20. 
 
26. Kåfjord kommune ser på mulighet for samdrift av vann/avløp, uteseksjon, vaktmestere og brann.  
Dette sees i sammenheng med utnyttelse av de tomme byggene Kåfjord kommune eier (gamle 
helsesenter og Trollvik skole). 
En samlokalisering kan enten gjøres i egenregi eller via en leie hos privat aktør/næringsdrivende. 
Se på muligheten for utnyttelse av f.eks. gamle helsesenter til treningssenter for Politi, Brann og 
Redning. 
 
27. I forbindelse med midler avsatt til utbygging av Riebangardi er det inkludert midler til 
oppgradering/innkjøp av uteleker/lekeapparater. 
 
28: Ved innkjøp av matvarer til Kåfjord helsetun, skoler og barnehager, så skal Kåfjord 
kommune som hovedregel prioritere innkjøp fra lokale matprodusenter/leverandører i Kåfjord.  
 
29: Kåfjord kommunestyre ber administrasjonen utrede juniorpolitiske tiltak for kommunalt 
ansatte med barn opp til og med barnetrinnet i skolen. Tiltakene kan for eksempel være ekstra 
feriedager, lavere stillingsprosent med 100% lønn, avspaseringsdager eller annen tilrettelegging 
av arbeidsdagen. Det lages egne retningslinjer for tiltaket. Saken fremmes i 
administrasjonsutvalget første kvartal 2021. Juniorpolitiske tiltak er tenkt som en håndsrekning 
til barnefamilier i Kåfjord som har en travel hverdag og som samtidig skal ivareta familie og 
jobb.  
 
30: Kåfjord kommunestyre ber administrasjonen utrede ordning med hjembakt brød og pålegg, 
levert fra helsetunet til skoler og barnehager, innen april 2021. 
 
31: Satsene for kommunale avgifter på vann, avløp og feiing tas opp til ny behandling i 
kommunestyret i februar. 



 
32: Kommunestyret ber administrasjonen redegjøre for hvor mange unge arbeidstakere som går 
på korttidskontrakter i Kåfjord kommune.  
 
33. Det samlede budsjettet og økonomiplan med vedtatte endringer, vedtas som Kåfjord kommunes 
budsjett for 2021 - og økonomiplan 2022 – 2024. 
 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskap- 30.11.2020  

Behandling: 
Endringer fra formannskapet ble innarbeidet i vedtak. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige som skal betale forskudd på skatt regnes for 
inntektsåret 2021 med høyeste lovlige sats på formue og høyeste lovlige sats av inntekt.  

2. For eiendomsskatteåret 2021 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, 
kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. Eiendomsskattelova §3 første 
ledd bokstav c. Utskrivingsalternativet omfatter også flytende oppdrettsanlegg i sjø, jf. esktl. § 4 tredje 
ledd.» Eiendomsskatten betales med 7 promille av eiendommens takstverdi. Skatten skal betales i 2 
terminer med forfall henholdsvis 31. mars og 30. september 2021.  

3. For eiendomsskatteåret 2021 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett 
grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte 
grunnlaget skal i 2021 være lik 3/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2021 
som er forårsaket av at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk 
og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom. Eiendomsskatten betales med 7 
promille av eiendommens takstverdi. Skatten skal betales i 2 terminer med forfall henholdsvis 31. mars 
og 30. september 2021.    

4. Ordførergodtgjørelsen følger stortingsrepresentantene som for tiden har en godtgjørelse på kr. 
988 000,-. Ordførers godtgjørelse settes til 85% av dette. 

5. Godtgjørelse til varaordfører settes til 10 % av ordførergodtgjørelsen. Godtgjørelsen dekker vanlige 
oppdrag som er knyttet til et slikt verv, inkludert kortere vikaroppdrag. I ordførers feriefravær (5 uker) 
utbetales full ordførergodtgjørelse til fungerende ordfører. For denne del av godtgjørelsen dekkes ikke 
tapt arbeidsfortjeneste. Ved permisjon/sykefravær utbetales full ordførergodtgjørelse til fungerende 
ordfører. I denne perioden utbetales ikke tapt arbeidsfortjeneste.  

6. Godtgjørelse til øvrige faste medlemmer av formannskapet fastsettes til 2 % av 
ordførergodtgjørelsen. Godtgjørelsen inkluderer også når formannskapet fungerer som næringsutvalg, 
administrasjonsutvalg, klagenemnd og valgstyre. I tillegg utbetales godtgjørelse pr. møte.  

7. Godtgjørelse til ledere av hovedutvalg og kontrollutvalg fastsettes til 2 % av ordførergodtgjørelsen.. I 
tillegg utbetales godtgjørelse pr. møte.  



8. Andre ledere/møteledere gis to ganger satsen for møtegodtgjørelse for hvert møte.  

9. Kommunen betaler møtegodtgjørelse etter eget reglement vedtatt av kommunestyret i sak 28/17. 
Godtgjørelse fastsettes til 1% av ordførers månedsgodtgjørelse, p.t. kr. 700 pr. møte (uavhengig av 
møtets varighet og saksmengde) gjeldende fra 1. januar 2021.  

10. Kåfjord kommunes gebyrregulativ for 2021 vedtas i henhold til vedlegg.  

11. Kåfjord kommune benytter egne fondsmidler for å dekke likviditetsbehovet i år 2021. Ved lån av 
fondsmidlene skal renteberegning foretas ut fra gjeldende markedsrente.  

12. Kåfjord kommune opptar likviditetslån/kassakredittlån på inntil kr. 25.000.000,- fra og med 1. januar 
2021. Kommunedirektøren bestemmer hvor mye av denne rammen som skal benyttes. 

13. Veilysene er tent i perioden 15. august til 15. april 

14. Kåfjord kommune opptar Startlån i husbanken med inntil kr. 7.000.000,- i 2021.  

15. Kåfjord kommune vedtar investeringsbudsjett slik:  

 2021 sum utgifter kr. 25 828 000,- 

 2022 sum utgifter kr. 33 728 000,-  

 2023 sum utgifter kr.       828 000,- 

 2024 sum utgifter kr        828 000,-  

16. Investeringene finansieres med lån slik:  

 2021 kr. 21 770 000,- 

 2022 kr. 29 560 000,-  

17. Årlig avsetning til disposisjonsfond skal i prinsippet utgjøre 1/3 av netto salgsinntekter av 
konsesjonskraft. Det gjøres et unntak for 2021 hvor kommunen må prioritere dekning av underskudd 
fra 2019. Totale avsetninger til dette fondet i planperioden fastsettes dette slik:  

 2021: kr. 0,-  

 2022: kr. 2 593 000,-  

 2023: kr. 3 214 000,-  

 2024: kr. 3 336 000,-  

18. Periodisert regnskap sammenholdt med periodisert budsjett fremlegges for kommunestyret pr. 
30/4 og 31/8  

19. Kåfjord kommunes driftsbudsjett for 2021 vedtas med samlede driftsutgifter og driftsinntekter på 
kr. 245 073 000,-  

20. Sum netto driftsutgifter i kommunens budsjett 2021 og økonomiplan fremover fastsettes slik:  

 2021: kr. 161 984 000,- 

 2022: kr. 158 498 000,-  

 2023: kr. 159 013 000,-  

 2024: kr. 158 862 000,-  



21. Kommunen skal styre sin økonomi i planperioden med følgende langsiktige mål:  

 Netto driftsresultat: minst 1,75 %  

 Disposisjonsfond: mellom 5 og 8 % av brutto driftsinntekter.  

 Netto lånegjeld: mindre enn 75 % av brutto driftsinntekter  

26. Formannskapets reserve for 2021 fastsettes til kr. 1 097 000,-.  

27. Voksenopplæring nedlegges fra 1. januar 2021. 

28. Det gjennomføres en evaluering av tjenestekjøpet fra Visit Lyngenfjord. Hvilken effekt har dette for 
næringslivet i Kåfjord. Frist 1. september 2021. 

29. Det innføres ei tilskuddsordning for boligbygging og geotekniske undersøkelser på private tomter. 
Det vises til formannskapets sak 107/20 

30. Det samlede budsjettet og økonomiplan med vedtatte endringer, vedtas som Kåfjord kommunes 
budsjett for 2021 - og økonomiplan 2022 – 2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formannskapets innstilling: 
 
1. Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige som skal betale forskudd på skatt regnes for 
inntektsåret 2021 med høyeste lovlige sats på formue og høyeste lovlige sats av inntekt.  

2. For eiendomsskatteåret 2021 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, 
kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. Eiendomsskattelova §3 første 
ledd bokstav c. Utskrivingsalternativet omfatter også flytende oppdrettsanlegg i sjø, jf. esktl. § 4 tredje 
ledd.» Eiendomsskatten betales med 7 promille av eiendommens takstverdi. Skatten skal betales i 2 
terminer med forfall henholdsvis 31. mars og 30. september 2021.  

3. For eiendomsskatteåret 2021 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett 
grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte 
grunnlaget skal i 2021 være lik 3/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2021 
som er forårsaket av at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk 
og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom. Eiendomsskatten betales med 7 
promille av eiendommens takstverdi. Skatten skal betales i 2 terminer med forfall henholdsvis 31. mars 
og 30. september 2021.    

4. Ordførergodtgjørelsen følger stortingsrepresentantene som for tiden har en godtgjørelse på kr. 
988 000,-. Ordførers godtgjørelse settes til 85% av dette. 

5. Godtgjørelse til varaordfører settes til 10 % av ordførergodtgjørelsen. Godtgjørelsen dekker vanlige 
oppdrag som er knyttet til et slikt verv, inkludert kortere vikaroppdrag. I ordførers feriefravær (5 uker) 
utbetales full ordførergodtgjørelse til fungerende ordfører. For denne del av godtgjørelsen dekkes ikke 



tapt arbeidsfortjeneste. Ved permisjon/sykefravær utbetales full ordførergodtgjørelse til fungerende 
ordfører. I denne perioden utbetales ikke tapt arbeidsfortjeneste.  

6. Godtgjørelse til øvrige faste medlemmer av formannskapet fastsettes til 2 % av 
ordførergodtgjørelsen. Godtgjørelsen inkluderer også når formannskapet fungerer som næringsutvalg, 
administrasjonsutvalg, klagenemnd og valgstyre. I tillegg utbetales godtgjørelse pr. møte.  

7. Godtgjørelse til ledere av hovedutvalg og kontrollutvalg fastsettes til 2 % av ordførergodtgjørelsen.. I 
tillegg utbetales godtgjørelse pr. møte.  

8. Andre ledere/møteledere gis to ganger satsen for møtegodtgjørelse for hvert møte.  

9. Kommunen betaler møtegodtgjørelse etter eget reglement vedtatt av kommunestyret i sak 28/17. 
Godtgjørelse fastsettes til 1% av ordførers månedsgodtgjørelse, p.t. kr. 700 pr. møte (uavhengig av 
møtets varighet og saksmengde) gjeldende fra 1. januar 2021.  

10. Kåfjord kommunes gebyrregulativ for 2021 vedtas i henhold til vedlegg.  

11. Kåfjord kommune benytter egne fondsmidler for å dekke likviditetsbehovet i år 2021. Ved lån av 
fondsmidlene skal renteberegning foretas ut fra gjeldende markedsrente.  

12. Kåfjord kommune opptar likviditetslån/kassakredittlån på inntil kr. 25.000.000,- fra og med 1. januar 
2021. Kommunedirektøren bestemmer hvor mye av denne rammen som skal benyttes. 

13. Veilysene er tent i perioden 15. august til 15. april 

14. Kåfjord kommune opptar Startlån i husbanken med inntil kr. 7.000.000,- i 2021.  

15. Kåfjord kommune vedtar investeringsbudsjett slik:  

 2021 sum utgifter kr. 25 828 000,- 

 2022 sum utgifter kr. 33 728 000,-  

 2023 sum utgifter kr.       828 000,- 

 2024 sum utgifter kr        828 000,-  

16. Investeringene finansieres med lån slik:  

 2021 kr. 21 770 000,- 

 2022 kr. 29 560 000,-  

17. Årlig avsetning til disposisjonsfond skal i prinsippet utgjøre 1/3 av netto salgsinntekter av 
konsesjonskraft. Det gjøres et unntak for 2021 hvor kommunen må prioritere dekning av underskudd 
fra 2019. Totale avsetninger til dette fondet i planperioden fastsettes dette slik:  

 2021: kr. 0,-  

 2022: kr. 2 593 000,-  

 2023: kr. 3 214 000,-  

 2024: kr. 3 336 000,-  

18. Periodisert regnskap sammenholdt med periodisert budsjett fremlegges for kommunestyret pr. 
30/4 og 31/8  



19. Kåfjord kommunes driftsbudsjett for 2021 vedtas med samlede driftsutgifter og driftsinntekter på 
kr. 245 073 000,-  

20. Sum netto driftsutgifter i kommunens budsjett 2021 og økonomiplan fremover fastsettes slik:  

 2021: kr. 161 984 000,- 

 2022: kr. 158 498 000,-  

 2023: kr. 159 013 000,-  

 2024: kr. 158 862 000,-  

21. Kommunen skal styre sin økonomi i planperioden med følgende langsiktige mål:  

 Netto driftsresultat: minst 1,75 %  

 Disposisjonsfond: mellom 5 og 8 % av brutto driftsinntekter.  

 Netto lånegjeld: mindre enn 75 % av brutto driftsinntekter  

26. Formannskapets reserve for 2021 fastsettes til kr. 1 097 000,-.  

27. Voksenopplæring nedlegges fra 1. januar 2021. 

28. Det gjennomføres en evaluering av tjenestekjøpet fra Visit Lyngenfjord. Hvilken effekt har dette for 
næringslivet i Kåfjord. Frist 1. september 2021. 

29. Det innføres ei tilskuddsordning for boligbygging og geotekniske undersøkelser på private tomter. 
Det vises til formannskapets sak 107/20 

30. Det samlede budsjettet og økonomiplan med vedtatte endringer, vedtas som Kåfjord kommunes 
budsjett for 2021 - og økonomiplan 2022 – 2024 

 
 
 
 
 

PS 144/20 Utmelding av interkommunalt samarbeid, Brannvesenet Nord 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 17.12.2020  

Behandling: 
Kommunedirektør Trond A. Hoe redegjorde for sak. 
Kommunestyret diskuterte saken. 
 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 



Vedtak: 
 Kåfjord kommune melder seg ut av det interkommunale brannsamarbeidet Brannvesenet Nord, 

med uttredelse seinest pr. 31.12.2021       
 Kommunestyret ber om at kommunedirektøren trekker tilbake sin delegasjon som tidligere er gitt 

til kommunedirektøren i Kvænangen med virkning fra opphør av avtalen, jfr. pkt 4 i avtalen.  
 Kommunestyret ber kommunedirektøren starte drøftelser med aktuelle kommuner med sikte 

på etablering av et felles brann- og feievesen pr. 01.01.2022.  Forslag til samarbeidsavtale bør 
legges fram for kommunestyret for behandling innen 30.06.2021.   

 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 Kåfjord kommune melder seg ut av det interkommunale brannsamarbeidet Brannvesenet Nord, 

med uttredelse seinest pr. 31.12.2021       
 Kommunestyret ber om at kommunedirektøren trekker tilbake sin delegasjon som tidligere er gitt 

til kommunedirektøren i Kvænangen med virkning fra opphør av avtalen, jfr. pkt 4 i avtalen.  
 Kommunestyret ber kommunedirektøren starte drøftelser med aktuelle kommuner med sikte 

på etablering av et felles brann- og feievesen pr. 01.01.2022.  Forslag til samarbeidsavtale bør 
legges fram for kommunestyret for behandling innen 30.06.2021.   

 
 

PS 145/20 Opprop mot samehets 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 17.12.2020  

Behandling: 
Stian Pedersen AP kom med følgende forslag til uttalelse: 
#doarváidál #noknu 
Et enstemmig Kåfjord Kommune sier nei til samehets  
I Norge er det ikke rom for hets eller vold mot folk fordi de er samisk. Mange samer vegrer seg 
for å vise at de er samer i det offentlige rom, i frykt for hets eller i verste fall vold. Sånn kan vi 
ikke ha det. Derfor går vi nå samme og setter ned foten.  
Samer skal være trygge uansett hvor de er.  
Lørdag 5.desember opplevde en ung samisk jente å bli hetset av en voksen kvinne etter at hun 
hadde snakket samisk med et barn på bussen i Tromsø. I 2019 opplevde en ung samisk mann å 
bli slått ned i Storgata fordi han sto der i kofte. 
Mange samer opplever at dette ikke er isolerte hendelser, og det finnes utallige historier om 
hvordan samer i kofte opplever å bli ledd av eller joiket etter av tilfeldige mennesker ute i 
bybildet, spesielt på nattestid.  
Dette er ikke akseptabelt, og det må ta slutt. Det er ikke akseptabelt på bussen, på byen, på 
skolen, i idretten eller på bingoen. Derfor går vi nå sammen, og oppfordrer alle til å sette ned 
foten mot samehets! 
 
#doarváidál #noknu 
Ovttajienalaš Gáivuona suohkan lea sámevaši vuostá 
Mii eat dohkket sámiid cielaheami  



Norggas ii leat dohkálaš cielahit dahje veahkaválddálaččat fallehit olbmuid dan dihte go leat 
sápmelaččat. Ollu sápmelaččat ballet čájeheamis iežaset duogáža almmolaš báikkiin, danne go 
ballet cielahuvvot dahje fallehuvvot. Nie ii sáhte leahkit. Mii čoahkkanit dál oktii, danne go dát 
lea buot meriid badjel mannan.  
Sápmelaččat eai galgga dárbbašit dovdat dorvvohisvuoda! 
Lávvardaga juovlamánnu 5. beaivvi 2020 vásihii nuorra sámi nieida ahte muhtin nissonolmmoš 
cielahii su busses danne go lei oahpes mánáin sámástan.  Diibmá fallehuvvui nuorra olmmái 
fysalaččat Storgatas Romssas danne go gávttiin deaivvai das čuožžume.  
Ollu sápmelaččat vásihit ahte dát eai leat dušše ovttaskas dáhpáhusat, ja vaikko man ollu sámit 
muitaladdet mo sin leat bilkidan ja mo sin maŋis leat ciellan láhkai “juoigan” go gávttiin leat 
leamaš jođus gávpogis, earenomážit maŋŋit eahkedis dahje ihkku. 
Dát ii leat dohkálaš, ja dát ferte dál nohkat. Dát ii leat dohkálaš lahttenvuohki busses, gávpogis, 
skuvllain, valáštallamis, iige bingos. Danne mii dál čohkket searaid, ja ávžžuhit buohkaid 
bissehit sámiid cielaheami.  
 
Svein O. Leiros SP: Berømmer uttalelsen, og at denne saken behandles i kommunestyret. 
 
Votering: 
Uttalelsen ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
#doarváidál #noknu 
Et enstemmig Kåfjord Kommune sier nei til samehets  
I Norge er det ikke rom for hets eller vold mot folk fordi de er samisk. Mange samer vegrer seg 
for å vise at de er samer i det offentlige rom, i frykt for hets eller i verste fall vold. Sånn kan vi 
ikke ha det. Derfor går vi nå samme og setter ned foten.  
Samer skal være trygge uansett hvor de er.  
Lørdag 5.desember opplevde en ung samisk jente å bli hetset av en voksen kvinne etter at hun 
hadde snakket samisk med et barn på bussen i Tromsø. I 2019 opplevde en ung samisk mann å 
bli slått ned i Storgata fordi han sto der i kofte. 
Mange samer opplever at dette ikke er isolerte hendelser, og det finnes utallige historier om 
hvordan samer i kofte opplever å bli ledd av eller joiket etter av tilfeldige mennesker ute i 
bybildet, spesielt på nattestid.  
Dette er ikke akseptabelt, og det må ta slutt. Det er ikke akseptabelt på bussen, på byen, på 
skolen, i idretten eller på bingoen. Derfor går vi nå sammen, og oppfordrer alle til å sette ned 
foten mot samehets! 
 
#doarváidál #noknu 
Ovttajienalaš Gáivuona suohkan lea sámevaši vuostá 
Mii eat dohkket sámiid cielaheami  
Norggas ii leat dohkálaš cielahit dahje veahkaválddálaččat fallehit olbmuid dan dihte go leat 
sápmelaččat. Ollu sápmelaččat ballet čájeheamis iežaset duogáža almmolaš báikkiin, danne go 
ballet cielahuvvot dahje fallehuvvot. Nie ii sáhte leahkit. Mii čoahkkanit dál oktii, danne go dát 
lea buot meriid badjel mannan.  
Sápmelaččat eai galgga dárbbašit dovdat dorvvohisvuoda! 
Lávvardaga juovlamánnu 5. beaivvi 2020 vásihii nuorra sámi nieida ahte muhtin nissonolmmoš 
cielahii su busses danne go lei oahpes mánáin sámástan.  Diibmá fallehuvvui nuorra olmmái 
fysalaččat Storgatas Romssas danne go gávttiin deaivvai das čuožžume.  
Ollu sápmelaččat vásihit ahte dát eai leat dušše ovttaskas dáhpáhusat, ja vaikko man ollu sámit 
muitaladdet mo sin leat bilkidan ja mo sin maŋis leat ciellan láhkai “juoigan” go gávttiin leat 
leamaš jođus gávpogis, earenomážit maŋŋit eahkedis dahje ihkku. 



Dát ii leat dohkálaš, ja dát ferte dál nohkat. Dát ii leat dohkálaš lahttenvuohki busses, gávpogis, 
skuvllain, valáštallamis, iige bingos. Danne mii dál čohkket searaid, ja ávžžuhit buohkaid 
bissehit sámiid cielaheami.  
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Legges fram uten innstilling. 
 
 
 

PS 146/20 Signert avtale Guolasvegen 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 17.12.2020  

Behandling: 
Svein O. Leiros SP: Ønsker redegjørelse av avtale, spesielt pkt.2.2.? 
Ordfører Bernt E. I. Lyngstad: Dette er samme avtale som var undertegnet tidligere. 
Einar Eriksen Krf: Pkt.6. ønskes ikke i avtalen. 
 
Svein O. Leiros kom med følgende forslag: 
Avtalen sendes til UMDU for vurdering. 
 
Votering: 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
Avtalen sendes til UMDU for vurdering. 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Legges fram uten innstilling. 
 
 
 


