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Underskrift: 
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er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
 
_____________________      _____________________ 
     
 
 
_____________________ 
 
  



 

       Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

RS 39/18 Tilbakemelding vedrørende kommunens 
økonomiske situasjon 

 2017/576 

RS 40/18 Rapport fra befaring 7.11.18 - Kåfjord råd for 
funksjonshemmede 

 2016/587 

RS 41/18 Vedtak i Rådet for funksjonshemmede 17.10.18 - 
Løkvoll havn - reglement, drift og møblering 

 2015/358 

RS 42/18 Referat fra årsmøte i Arkiv Troms 2018  2015/1047 
RS 43/18 Årsrapport 2017/2018 for Mobbeombudet i 

Troms 
 2017/285 

RS 44/18 INFRASTRUKTURPROSJEKT - NOTAT FRA 
INNSPILLMØTE FORMANNSKAP-
NÆRINGSLIV 

 2015/850 

RS 45/18 Melding om vedtak fra Lyngen kommunestyre: 
Arbeidsgiverkontroller - Ny samarbeidsmodell i 
Nord-Troms 

 2016/79 

RS 46/18 Barnevernsamarbeid i Nord Troms - 
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 
03.10.2018 

 2017/179 

RS 47/18 Vedtak : Opprettelse av interkommunalt 
barnevernsamarbeid i Nord Troms 

 2017/179 

RS 48/18 Melding om vedtak - opprettelse av 
interkommunal barnevernsamarbeid i Nord 
Troms 

 2017/179 

PS 61/18 Orienteringssak fra ordføreren   
PS 62/18 Orienteringssak fra rådmannen   
PS 63/18 Vegadresseprosjekt- Orientering til 

kommunestyret 
 2015/680 

PS 64/18 Kåfjord kommune - Kontrollutvalgsak 19/18 - 
Forvaltningsrevisjonsrapporten kvalitet i 
grunnskolen - tilpasset opplæring og tildeling av 
spesialundervisning 

 2015/20 

PS 65/18 Revisjon av forskrift om salgs- og 
skjenkebevilling for alkohol, Gáivuona suohkan 
Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni, Troms 

 2018/448 

PS 66/18 Søknad om skjenkebevilling  2018/349 
PS 67/18 Evaluering av legevakttelefonen 116117 i Kåfjord  2015/730 
PS 68/18 Avtale om interkommunal legevaktsentral  2015/730 
PS 69/18 OPPRETTELSE AV INTERKOMMUNAL  2017/179 



BARNEVERNSAMARBEID I NORD-TROMS 
PS 70/18 Endringer i selskapsavtalen for Halti 

kvenkultursenter IKS 
 2015/766 

PS 71/18 Arbeidsdokument - Konkurransegrunnlag 
evaluering av samisk i Kåfjord 

 2016/391 

PS 72/18 Høringssvar: Forslag til endringer i 
stedsnavnloven 

 2015/239 

PS 73/18 Prosentsats marginavsetning - skatt  2016/77 
PS 74/18 Trollvik skole legges ned fra 01.01.2019.  2016/572 
 
Møtet ble satt kl.11.00. 
Settevaraordfører: Eva Torill Skogstad – enstemmig valgt. 
Protokollunderskrivere: Hanne Gundersen SP og Aud Marthinsen FRP – enstemmig valgt. 
Godkjenning av innkalling og saksliste – godkjent. 
Tor Mikalsen MDG: Stilte spørsmål om referatsak 43/2018, hvem er kommunens 
kontaktperson. 
Etatsleder oppvekst Elisabeth Gulbrandsen svarte at det var hun er kommunens kontaktperson. 
Referatsaker: Tatt til orientering. 
 
KomRev Nord ved revisor Øivind R. Hauge presenterte hovedlinjene i politisk sak 64/2018. 
Presentasjon av Kulturkonsulent Kjersti Rennestraum, som i tillegg orienterte om Nord-Troms 
Friluftsråd. 
 
Møtet ble hevet kl.15.08. 
 



RS 39/18 Tilbakemelding vedrørende kommunens økonomiske situasjon 

RS 40/18 Rapport fra befaring 7.11.18 - Kåfjord råd for funksjonshemmede 

RS 41/18 Vedtak i Rådet for funksjonshemmede 17.10.18 - Løkvoll havn - 
reglement, drift og møblering 

RS 42/18 Referat fra årsmøte i Arkiv Troms 2018 

RS 43/18 Årsrapport 2017/2018 for Mobbeombudet i Troms 

RS 44/18 INFRASTRUKTURPROSJEKT - NOTAT FRA INNSPILLMØTE 
FORMANNSKAP-NÆRINGSLIV 

RS 45/18 Melding om vedtak fra Lyngen kommunestyre: 
Arbeidsgiverkontroller - Ny samarbeidsmodell i Nord-Troms 

RS 46/18 Barnevernsamarbeid i Nord Troms - Saksprotokoll i Storfjord 
kommunestyre - 03.10.2018 

RS 47/18 Vedtak : Opprettelse av interkommunalt barnevernsamarbeid i 
Nord Troms 

RS 48/18 Melding om vedtak - opprettelse av interkommunal 
barnevernsamarbeid i Nord Troms 

  



PS 61/18 Orienteringssak fra ordføreren 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 04.12.2018  

Behandling: 
Ordfører Svein O. Leiros orienterte om følgende saker: 

 Infrastrukturprosjektet 14.02.2019 – det vil komme mer informasjon om dette møtet. 
 Regionrådsmøtet har hatt sak om Ullsfjordforbindelsen. 
 Havneprosjekt i regionrådet. 
 Kompetanse i Nord-Troms, vekslingsmodell. 

 
Magne Monsen Krf: Ønsker å si gratulerer med dagen, for at vi endelig har møte på 2 språk. 
Håper at dette kan gjennomføres årlig for ettertiden. 
Veilys, veldig bra at det er blitt lys i stolpene, enda noen som gjenstår i Kåfjorddalen. 
Fylkesråd har vært på besøk, ønsker orientering om dette møtet. 
Tor Mikalsen MDG: Er også glad for å kunne snakke samisk på kommunestyremøte. 
Har sendt e-post vedrørende Ungbo. 
Eva Torill Skogstad SP: Fint å høre samisk, selv om alle forstår norsk. 
 
Ordfører Svein O. Leiros svarte: 
Fylkesråd for samferdsel og miljø Ivar B. Prestbakmo har vært på besøk, tema var Biedebakken 
og trygg skolevei, og Sentrumsplan Birtavarre og gang- og sykkelbru. 
Overlater vedr. veilys til rådmannen. 
Spørsmål om Ungbo, det vil komme orientering til kommunestyret til neste år. 
 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 

PS 62/18 Orienteringssak fra rådmannen 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 04.12.2018  

Behandling: 
Rådmann Einar Pedersen orienterte om følgende saker: 

 Integreringsplan for flyktninger er dessverre ikke ferdig. 
 Har sak til Kontrollutvalget vedrørende praksis med lukking av møter, men denne er 

ikke helt ferdig. 
 Regnskap 2018 – ser ut til å gå med positivt resultat. 
 Vært med på klimanettverksmøte, som handlet om overvann, flom, havnivå. 
 Leirskredrapport er ferdig 5/12-18. 
 Veilys 
 Arealkartlegging, som gir et bedre avgiftsgrunnlag. 
 Sentrum Manndalen, ferdigstilt og tunnel overlevert. 
 Sentrum Olderdalen, der er arbeidet startet. 
 Salg av kommunale bygg/eiendom gjennomført: prestebolig, båthus og biler solgt. 
 Mulig utleie av Trollvik skole. 



 Gamle Helsesenter, vil bli avklaringer om bruk av arealer. 
 
Spørsmål: 
Tor Mikalsen MDG: Stilt spørsmål tidligere om nye Helsetun, og miljøfyrtårn? 
Fossen barnehage, og arbeidet med det. 
Aud Marthinsen Frp: Bjørkholt boligfelt og oppgjør for eiendommer. 
Basseng i Olderdalen, skoleelevene har ikke hatt svømming dette skoleåret. 
Ungdomsklubb i Olderdalen, når er dette på plass? 
Eva Torill Skogstad SP: Fritidsaktiviteter i Olderdalen, ingen tilbud i dag. 
Bosatte flyktninger, ingen tilbud om aktiviteter på fritiden. 
 
Svar: 
Rådmann Einar Pedersen: Bjørkholt boligfelt, Gunn Svarer. 
Fritidstilbud, kulturkonsulent svarer. 
Fossen barnehage, Elisabeth svarer. 
 
Etatsleder drift og utvikling Gunn Andersen: Veilys, fortsatt arbeidet med runde 2. 
Bjørkholt, betalt til Advokatkontor, som fordeler videre. 
Helsetun som Miljøfyrtårn, det jobbes med denne saken. 
Basseng Olderdalen, Fått avslag på spillemidler. 
Ungdomsklubb: Jobbes med tilbud. 
Etatsleder oppvekst Elisabeth Gulbrandsen: Svømmeundervisning starter over nyttår. 
Fossen barnehage, saken er todelt, bygg og økonomi/språk, naturbarnehage eller ikke. 
 
Kulturkonsulent Kjersti Rennestraum jobber med disse saken. 
Tilbud til ungdom, spesielt i Olderdalen, kartlegger og snakker med ungdom. 
Skal søkes om Aktiv sommer i Kåfjord. 
 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 

PS 63/18 Vegadresseprosjekt- Orientering til kommunestyret 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 04.12.2018  

Behandling: 
Hermund Dalvik AP: Når er dette prosjektet ferdig, slik at alle får veiadresser? 
Dette kan ha fatale følger for personer når utrykningskjøretøy skal finne fram. 
Rådmann Einar Pedersen: Stor kompleksitet i saken, alt er muligens på plass først til sommeren. 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 



 

Saksprotokoll i Formannskap- 31.10.2018  

Behandling: 
Tatt til orientering. 
 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Til orientering 
 
 

PS 64/18 Kåfjord kommune - Kontrollutvalgsak 19/18 - 
Forvaltningsrevisjonsrapporten kvalitet i grunnskolen - tilpasset opplæring 
og tildeling av spesialundervisning 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 04.12.2018  

Behandling: 
Forvaltningsrevisor Øyvind R. Hauge redegjorde for saken Kvalitet i grunnskolen. 
Har ikke fått gjennomført kontroll på Indre Kåfjord privatskole, har ikke vært mulig å få svar fra 
de. 
 
Ordfører Svein O. Leiros: Ber administrasjonen sjekke opp med Indre Kåfjord privatskole, 
hvorfor de ikke har vært med på denne kontrollen. Det gis svar til møtet 20.12.2018. 
 
Votering: 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kommunestyret viser til konklusjoner og anbefalinger i rapporten Kvalitet i grunnskolen 

– tilpasset opplæring og tildeling av spesialundervisning. 
2. Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette tiltak for å følge opp anbefalingene som 

er gitt i rapporten som følger: 
● Kåfjord kommune bør styrke innsatsen for å tilby tilpasset opplæring. 
● Kåfjord kommune bør iverksette tiltak for å sikre at saken om spesialundervisning 
behandles i tråd med gjeldende regelverk. 

3. Kommunestyret ber rådmannen gi tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke tiltak 
kommunen vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort, for å 
imøtekomme anbefalingene i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes til 31.01.2019. 

 



 
 
 
 

Kontrollutvalgets innstilling 
 
Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slik vedtak: 

1. Kommunestyret viser til konklusjoner og anbefalinger i rapporten Kvalitet i grunnskolen 
– tilpasset opplæring og tildeling av spesialundervisning. 

2. Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette tiltak for å følge opp anbefalingene som 
er gitt i rapporten som følger: 
● Kåfjord kommune bør styrke innsatsen for å tilby tilpasset opplæring. 
● Kåfjord kommune bør iverksete tiltak for å sikre at saken om spesialundervisning 
behandles i tråd med gjeldende regelverk. 
 

3. Kommunestyret ber rådmannen gi tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke tiltak 
kommunen vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort, for å 
imøtekomme anbefalingene i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes til 31.01.2019. 

 
 
 

PS 65/18 Revisjon av forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, 
Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni, Troms 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 04.12.2018  

Behandling: 
Einar Eriksen Krf: Bra revisjon av forskrift, men burde vært bedre vurdering av saken. 
Tor Mikalsen MDG: Godt arbeid med revisjon, enig med Einar Eriksen om vurdering. 
 
Einar Eriksen Krf kom med følgende forslag: 
§ 2 pkt. b) Tidspunkt endres til kl.13.00. og ikke 11.00. (som tidligere) 
§ 3 Tidspunkt endres: - Mandag-fredag kl. 08.00-18.00.  
- Dager før søndager og helligdager, utenom dagen før Kr. himmelfart fra klokken 08.00-15.00.  
 
Tor Mikalsen MDG kom med følgende forslag: 
§ 5: Det gis beskjed, ved innvilgelse, til lensmannen når bevilling gis etter § 5. Ved innvilgelse 
strykes. 
Sette inn: blir. Ambulerende skjenkebevilling blir knyttet til person og skjenkested først når den 
benyttes. 
 
Votering: 
§ 1: Hovedutvalg for oppvekst og omsorgs innstilling, ble enstemmig vedtatt. 
§ 2: Krfs forslag fikk 2 stemmer og falt, Hovedutvalg for oppvekst og omsorgs innstilling ble 
vedtatt med 13 stemmer. 
§ 3: Krfs forslag fikk 2 stemmer og falt, Hovedutvalg for oppvekst og omsorgs innstilling ble 
vedtatt med 13 stemmer. 
§ 4: Hovedutvalg for oppvekst og omsorgs innstilling, ble enstemmig vedtatt. 
§ 5: Hovedutvalg for oppvekst og omsorgs innstilling med MDGs endringer, ble enstemmig 
vedtatt. 



§ 6-11: Hovedutvalg for oppvekst og omsorgs innstilling, ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Forslag til ny alkoholforskrift for Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni 
vedtas med vedtatte endringer. 
 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 15.11.2018  

Behandling: 
Saken ble drøftet. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Forslag til ny alkoholforskrift for Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni 
vedtas som forelagt. 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Forslag til ny alkoholforskrift for Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni 
vedtas som forelagt. 
 
 

PS 66/18 Søknad om skjenkebevilling 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 04.12.2018  

Behandling: 
Aud Marthinsen Frp erklærte seg inhabil etter Forvaltningsloven § 6, og fratrådte møtet. 
Et enstemmig kommunestyre erklærte Aud Marthinsen inhabil. 
 
Einar Eriksen Krf kom med følgende forslag: 
I hht. Alkoholpolitisk handlingsplan for Kåfjord kommune er kommunens mål å begrense de 
skader som alkohol innebærer for samfunn og individ. I forhold til dette målet, avslås søknaden 
om skjenkebevilling. 
 
Ordfører Svein O. Leiros berømmer gründeren Kent Arne Marthinsen for sin innsats i 
kommunen. 
 
Saksbehandler: Pkt.6. Kunnskapsprøve er bestått. 
 
Votering: 



Krfs forslag falt da det fikk 2 stemmer, innstilling fra Hovedutvalg for oppvekst og omsorg fikk 
12 stemmer. 
 
Aud Marthinsen tiltrådte møtet. 

Vedtak: 
1. Marthinsen Produkter ved Trygdekontoret Pub & Bar innvilges skjenkebevilling for øl, vin og 
brennevin inntil 60 volumprosent med begrensninger i tidspunkt i hht alkoholloven og -forskrift.  
2. Skjenkeareal er i Trygdekontoret Pub & Bar i Olderdalsvegen 69. 
3. Skjenketid for alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer fra kl. 13.00, 
skjenking av annen alkoholholdig drikk fra kl. 12.00.  
4. Skjenking av øl, vin og brennevin skal på fredager, lørdager og dager foran hellig- og 
høytidsdager avsluttes senest kl. 02.00.  
Øvrige dager i hht. søknad for øl og vin mandag-torsdag til kl.24.00., og for øl og vin søndag til 
kl.01.00, mens brennevin må avsluttes kl.24.00.  
5. Kent-Arne Marthinsen godkjennes som styrer, etablererprøve og kunnskapsprøve for alkohol er 
bestått.  
6. Aud Marthinsen godkjennes som stedfortreder, kunnskapsprøven for alkohol er bestått.  
7. Gebyrene fastsettes i henhold til A-lovens § 7-1 og Forskrift 2. juni 2005 nr 538 om omsetting av 
alkoholholdig drikk m.v. Kapittel 6.  
8. Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår etter de 
lover og forskrifter som til enhver tid gjelder og at det er utarbeidet internkontrollsystem.  
9. Bevillingene gis for tidsrommet fra dagens dato og til 30.06.2020. 
10. Det forutsettes at søknad om bruksendring på bygget, blir godkjent. 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 15.11.2018  

Behandling: 
Saken ble drøftet. 
 
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 4 stemmer for og 1 stemte imot. 

Vedtak: 
1. Marthinsen Produkter ved Trygdekontoret Pub & Bar innvilges skjenkebevilling for øl, vin og 
brennevin inntil 60 volumprosent med begrensninger i tidspunkt i hht alkoholloven og -forskrift.  
2. Skjenkeareal er i Trygdekontoret Pub & Bar i Olderdalsvegen 69. 
3. Skjenketid for alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer fra kl. 13.00, 
skjenking av annen alkoholholdig drikk fra kl. 12.00.  
4. Skjenking av øl, vin og brennevin skal på fredager, lørdager og dager foran hellig- og 
høytidsdager avsluttes senest kl. 02.00.  
Øvrige dager i hht. søknad for øl og vin mandag-torsdag til kl.24.00., og for øl og vin søndag til 
kl.01.00, mens brennevin må avsluttes kl.24.00.  
5. Kent-Arne Marthinsen godkjennes som styrer, etablererprøve og kunnskapsprøve for alkohol er 
bestått.  
6. Aud Marthinsen godkjennes som stedfortreder, med forbehold om at kunnskapsprøve for alkohol 
bestås.  
7. Gebyrene fastsettes i henhold til A-lovens § 7-1 og Forskrift 2. juni 2005 nr 538 om omsetting av 
alkoholholdig drikk m.v. Kapittel 6.  



8. Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår etter de 
lover og forskrifter som til enhver tid gjelder og at det er utarbeidet internkontrollsystem.  
9. Bevillingene gis for tidsrommet fra dagens dato og til 30.06.2020. 
10. Det forutsettes at søknad om bruksendring på bygget, blir godkjent. 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Marthinsen Produkter ved Trygdekontoret Pub & Bar innvilges skjenkebevilling for øl, vin og 
brennevin inntil 60 volumprosent med begrensninger i tidspunkt i hht alkoholloven og -forskrift.  
2. Skjenkeareal er i Trygdekontoret Pub & Bar i Olderdalsvegen 69. 
3. Skjenketid for alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer fra kl. 13.00, 
skjenking av annen alkoholholdig drikk fra kl. 12.00.  
4. Skjenking av øl, vin og brennevin skal på fredager, lørdager og dager foran hellig- og 
høytidsdager avsluttes senest kl. 02.00.  
Øvrige dager i hht. søknad for øl og vin mandag-torsdag til kl.24.00., og for øl og vin søndag til 
kl.01.00, mens brennevin må avsluttes kl.24.00.  
5. Kent-Arne Marthinsen godkjennes som styrer, etablererprøve og kunnskapsprøve for alkohol er 
bestått.  
6. Aud Marthinsen godkjennes som stedfortreder, med forbehold om at kunnskapsprøve for alkohol 
bestås.  
7. Gebyrene fastsettes i henhold til A-lovens § 7-1 og Forskrift 2. juni 2005 nr 538 om omsetting av 
alkoholholdig drikk m.v. Kapittel 6.  
8. Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår etter de 
lover og forskrifter som til enhver tid gjelder og at det er utarbeidet internkontrollsystem.  
9. Bevillingene gis for tidsrommet fra dagens dato og til 30.06.2020. 
10. Det forutsettes at søknad om bruksendring på bygget, blir godkjent. 
 
 

PS 67/18 Evaluering av legevakttelefonen 116117 i Kåfjord 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 04.12.2018  

Behandling: 
Ordfører Svein O. Leiros: Endrer innstilling til: Tatt til orientering. 
 
Votering: 
Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 



Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 27.09.2018  

Behandling: 
Ordfører Svein O. Leiros kom med følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen, det bes om en mer utdypende evaluering 
av sak. 
 
Votering: 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen, det bes om en mer utdypende evaluering 
av sak. 
 
 
 

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 24.05.2018  

Behandling: 
Saken ble gjennomgått og drøftet. 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Det inngås avtale om administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens §28-

1b. Kommunen slutter seg til det avtaleutkastet som er fremlagt og betegnet som 
«Vertskommuneavtale om drift av legevaktsentral», datert desember 2017.  

 
Deltakende kommuner er: 

Karlsøy kommune 
Balsfjord kommune 
Kåfjord kommune 
Storfjord kommune 
Kvænangen kommune 
Lyngen kommune 
Vertskommune: Tromsø kommune 

 
2. Det avtales en delegasjonsadgang hjemlet i kommunelovens §28-1b pkt.1. 

(Vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe avgjørelser etter delegert myndighet fra 
samarbeidskommunene). De samarbeidende kommuner instruerer administrasjonssjefen 
om å delegere angitt kompetanse til administrasjonssjefen i vertskommunen, Tromsø 
kommune- (jf. Kommunelovens §28-1b pkt.3) Rammene for den delegerte kompetanse er 
angitt i vedlegg 2 i saksfremlegget til PS 8/18 

3. Denne avtale er gyldig fra det tidspunkt samtlige deltakende kommuner har gitt sin 
tilslutning. Administrasjonssjefen i vertskommunen gis myndighet til å fastsette tidspunkt 
for oppstart av samarbeidet. 

 
 



 

Rådmannens innstilling 
1. Det inngås avtale om administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens §28-

1b. Kommunen slutter seg til det avtaleutkastet som er fremlagt og betegnet som 
«Vertskommuneavtale om drift av legevaktsentral», datert desember 2017.  
 
Deltakende kommuner er: 

Karlsøy kommune 
Balsfjord kommune 
Kåfjord kommune 
Storfjord kommune 
Kvænangen kommune 
Lyngen kommune 
Vertskommune: Tromsø kommune 

 
2. Det avtales en delegasjonsadgang hjemlet i kommunelovens §28-1b pkt.1. 

(Vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe avgjørelser etter delegert myndighet fra 
samarbeidskommunene). De samarbeidende kommuner instruerer administrasjonssjefen 
om å delegere angitt kompetanse til administrasjonssjefen i vertskommunen, Tromsø 
kommune- (jf. Kommunelovens §28-1b pkt.3) Rammene for den delegerte kompetanse 
er angitt i vedlegg 2 i saksfremlegget til PS 8/18 

3. Denne avtale er gyldig fra det tidspunkt samtlige deltakende kommuner har gitt sin 
tilslutning. Administrasjonssjefen i vertskommunen gis myndighet til å fastsette 
tidspunkt for oppstart av samarbeidet. 

 



PS 68/18 Avtale om interkommunal legevaktsentral 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 04.12.2018  

Behandling: 
Ordfører Svein O. Leiros kom med følgende forslag til pkt.4: 
Kåfjord kommunestyret mener det er viktig å bygge opp kompetansen i Nord-Troms. 
Samtidig ber vi om at administrasjonen ser på muligheten for et samarbeid på 
legevaktsentralen og legevaktsordningen. Kåfjord kommunestyret ber administrasjonen 
jobbe mot at dette kommer på plass så raskt som mulig. 
 
Votering: 
Hovedutvalg for oppvekst og omsorgs innstilling med nytt pkt.4, ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Det inngås avtale om administrativt vertskommunesamarbeid etter 

kommunelovens §28-1b. Kommunen slutter seg til det avtaleutkastet som er 
fremlagt og betegnet som «Vertskommuneavtale om drift av legevaktsentral», 
datert desember 2017.   

Deltakende kommuner er: Karlsøy kommune 
Balsfjord kommune 
Kåfjord kommune 
Storfjord kommune 
Kvænangen kommune 
 
Vertskommune: Tromsø kommune           

2. Det avtales en delegasjonsadgang hjemlet i kommunelovens §28-1b pkt.1.  
(Vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe avgjørelser etter delegert 
myndighet fra samarbeidskommunene). 
De samarbeidende kommuner instruerer administrasjonssjefen om å delegere 
angitt kompetanse til administrasjonssjefen i vertskommunen, Tromsø kommune 
(jf. kommunelovens §28-1b pkt.3). 
Rammene for den delegerte kompetanse er angitt i saksfremleggets vedlegg 2 

3. Denne avtale er gyldig fra det tidspunkt samtlige deltakende kommuner har gitt 
sin tilslutning.  
Administrasjonssjefen i vertskommunen gis myndighet til å fastsette tidspunkt 
for oppstart av samarbeidet.    

4. Kåfjord kommunestyret mener det er viktig å bygge opp kompetansen i Nord-
Troms. Samtidig ber vi om at administrasjonen ser på muligheten for et 
samarbeid på legevaktsentralen og legevaktsordningen. Kåfjord kommunestyret 
ber administrasjonen jobbe mot at dette kommer på plass så raskt som mulig. 

 
 
 
 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 27.09.2018  

Behandling: 

 



Bjørn Inge Mo AP: Bør se på egen legevakt. 
Ordfører Svein O. Leiros kom med følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen, det bes at man ser mot samarbeid 
med Nordreisa eller oppretter egen legevakt. 
Magne Monsen Krf kom med følgende tilleggspkt: 
Det må sees på det samiske perspektivet, sameloven, man skal kunne henvende seg på 
samisk og få svar på samisk. 
 
Utsettelsesforslag med tilleggspkt. ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen, det bes at man ser mot samarbeid 
med Nordreisa eller oppretter egen legevakt. 
Det må sees på det samiske perspektivet, sameloven, man skal kunne henvende seg på 
samisk og få svar på samisk. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 22.02.2018  

Behandling: 
 
Bjørn Inge Mo AP kom med følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes til neste kommunestyremøte. Det gjennomføres en brukerundersøkelse 
som legges frem for kommunestyret. 
 
Rita Solberg SP søkte om permisjon fra kl.13.00. Søknad ble enstemmig innvilget. Rita 
Solberg fratrådte møtet. 
 
Samarbeidsgruppa SP/Krf/Mdg/Msnbl og AP kom med følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes til neste kommunestyremøte. Det gjennomføres en 
brukerundersøkelse/evaluering, som legges fram for kommunestyret. 
 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Saken utsettes til neste kommunestyremøte. Det gjennomføres en 
brukerundersøkelse/evaluering, som legges fram for kommunestyret. 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 01.02.2018  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Det inngås avtale om administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens 



§28-1b. Kommunen slutter seg til det avtaleutkastet som er fremlagt og betegnet som 
«Vertskommuneavtale om drift av legevaktsentral», datert desember 2017.   

 
Deltakende kommuner er: Karlsøy kommune 

Balsfjord kommune 
Kåfjord kommune 
Storfjord kommune 
Kvænangen kommune 
 
Vertskommune: Tromsø kommune 

                         
2. Det avtales en delegasjonsadgang hjemlet i kommunelovens §28-1b pkt.1.  

(Vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe avgjørelser etter delegert myndighet 
fra samarbeidskommunene). 
 
De samarbeidende kommuner instruerer administrasjonssjefen om å delegere angitt 
kompetanse til administrasjonssjefen i vertskommunen, Tromsø kommune (jf. 
kommunelovens §28-1b pkt.3). 
Rammene for den delegerte kompetanse er angitt i saksfremleggets vedlegg 2 

 
3. Denne avtale er gyldig fra det tidspunkt samtlige deltakende kommuner har gitt sin 

tilslutning. 
 
Administrasjonssjefen i vertskommunen gis myndighet til å fastsette tidspunkt for 
oppstart av samarbeidet.    

 
 

Vedlegg 1 Kostnadsgrunnlag 

Vedlegg 2 Kostnadsfordeling 

Vedlegg 3 databehandleravtale 

Vedlegg 4 Delegasjon 

Vertskommuneavtale om legevaktsentral_desember 2018 

Rådmannens innstilling: 
1. Det inngås avtale om administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens §28-

1b. Kommunen slutter seg til det avtaleutkastet som er fremlagt og betegnet som 
«Vertskommuneavtale om drift av legevaktsentral», datert desember 2017.   
 
Deltakende kommuner er: 
 Karlsøy kommune 
 Balsfjord kommune 
 Kåfjord kommune 
 Storfjord kommune 
 Kvænangen kommune 

 



Vertskommune: Tromsø kommune 
                         

2. Det avtales en delegasjonsadgang hjemlet i kommunelovens §28-1b pkt.1. 
(Vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe avgjørelser etter delegert myndighet fra 
samarbeidskommunene). 
 
De samarbeidende kommuner instruerer administrasjonssjefen om å delegere angitt 
kompetanse til administrasjonssjefen i vertskommunen, Tromsø kommune- (jf. 
kommunelovens §28-1b pkt.3) 
Rammene for den delegerte kompetanse er angitt i saksfremleggets vedlegg 2 

 
3. Denne avtale er gyldig fra det tidspunkt samtlige deltakende kommuner har gitt sin 

tilslutning. 

Administrasjonssjefen i vertskommunen gis myndighet til å fastsette tidspunkt for 
oppstart av samarbeidet.    

 
 

PS 69/18 OPPRETTELSE AV INTERKOMMUNAL 
BARNEVERNSAMARBEID I NORD-TROMS 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 04.12.2018  

Behandling: 
Votering: 
Hovedutvalg for oppvekst og omsorg ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1 Kåfjord kommune etablerer interkommunalt samarbeid om felles barneverntjeneste med 

kommunene Skjervøy, Kvænangen, Nordreisa og Lyngen. Anbefalingene i sluttrapport 
«Interkommunalt barnevernsamarbeid i Nord Troms» legges til grunn. 

2 Samarbeidet etableres som et administrativt vertskommunesamarbeid i medhold av 
kommunelovens § 28 1-b. 

3 Kommunestyret godkjenner vedlagte samarbeidsavtale. 
4 Samarbeidet iverksettes fra og med 1. januar 2020. I perioden fra positivt vedtak og fram til 

dato 1.1.2020 skal samarbeidskommunene avdekke og avklare alle praktiske spørsmål, slik 
at samarbeidet kan skje så effektivt som mulig fra iverksettelsesdato. 

5 Med bakgrunn i gitt frist, 1.1.2019, iverksetter kommunene en formalisert 
akuttberedskap fra samme dato. I tiden fra positivt vedtak fram til gitt dato skal 
samarbeidskommunene avdekke og avklare alle praktiske spørsmål slik at samarbeidet 
kan skje så effektivt som mulig fra tidspunktet for iverksettelse. Anbefalingene i 
sluttrapport fra Noodt & Reiding legges til grunn for samarbeidet. 

6 Samarbeidskommunene fordeler kostnadene i samarbeidet etter vanlig fordelingsnøkkel 40 
/ 60. 40 % av totalkostnaden fordeles fast mellom samarbeidskommunene. 60 % fordeles 
etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune per 01.01. hvert år. 

7 Kommunestyret ber rådmannen foreta videredelegering av sin myndighet til 
vertskommunen for de oppgaver som skal utføres og avgjørelser som skal treffes etter 
vertskommuneavtalen (jfr kommunelovens § 28-1 b pkt 3) 

 
 
 



 

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 11.10.2018  

Behandling: 
Alternativ 1 ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1 Kåfjord kommune etablerer interkommunalt samarbeid om felles barneverntjeneste med 

kommunene Skjervøy, Kvænangen, Nordreisa og Lyngen. Anbefalingene i sluttrapport 
«Interkommunalt barnevernsamarbeid i Nord Troms» legges til grunn. 

2 Samarbeidet etableres som et administrativt vertskommunesamarbeid i medhold av 
kommunelovens § 28 1-b. 

3 Kommunestyret godkjenner vedlagte samarbeidsavtale. 
4 Samarbeidet iverksettes fra og med 1. januar 2020. I perioden fra positivt vedtak og fram til 

dato 1.1.2020 skal samarbeidskommunene avdekke og avklare alle praktiske spørsmål, slik 
at samarbeidet kan skje så effektivt som mulig fra iverksettelsesdato. 

5 Med bakgrunn i gitt frist, 1.1.2019, iverksetter kommunene en formalisert 
akuttberedskap fra samme dato. I tiden fra positivt vedtak fram til gitt dato skal 
samarbeidskommunene avdekke og avklare alle praktiske spørsmål slik at samarbeidet 
kan skje så effektivt som mulig fra tidspunktet for iverksettelse. Anbefalingene i 
sluttrapport fra Noodt & Reiding legges til grunn for samarbeidet. 

6 Samarbeidskommunene fordeler kostnadene i samarbeidet etter vanlig fordelingsnøkkel 40 
/ 60. 40 % av totalkostnaden fordeles fast mellom samarbeidskommunene. 60 % fordeles 
etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune per 01.01. hvert år. 

7 Kommunestyret ber rådmannen foreta videredelegering av sin myndighet til 
vertskommunen for de oppgaver som skal utføres og avgjørelser som skal treffes etter 
vertskommuneavtalen (jfr kommunelovens § 28-1 b pkt 3) 

 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Alternativ 1: 
1  Kåfjord kommune etablerer interkommunalt samarbeid om felles barneverntjeneste med 

kommunene Skjervøy, Kvænangen, Nordreisa og Lyngen. Anbefalingene i sluttrapport 
«Interkommunalt barnevernsamarbeid i Nord Troms» legges til grunn. 

2 Samarbeidet etableres som et administrativt vertskommunesamarbeid i medhold av 
kommunelovens § 28 1-b. 

3 Kommunestyret godkjenner vedlagte samarbeidsavtale. 
4 Samarbeidet iverksettes fra og med 1. januar 2020. I perioden fra positivt vedtak og fram til 

dato 1.1.2020 skal samarbeidskommunene avdekke og avklare alle praktiske spørsmål, slik 
at samarbeidet kan skje så effektivt som mulig fra iverksettelsesdato. 

5 Med bakgrunn i gitt frist, 1.1.2019, iverksetter kommunene en formalisert 
akuttberedskap fra samme dato. I tiden fra positivt vedtak fram til gitt dato skal 
samarbeidskommunene avdekke og avklare alle praktiske spørsmål slik at samarbeidet 
kan skje så effektivt som mulig fra tidspunktet for iverksettelse. Anbefalingene i 
sluttrapport fra Noodt & Reiding legges til grunn for samarbeidet. 



6 Samarbeidskommunene fordeler kostnadene i samarbeidet etter vanlig fordelingsnøkkel 40 
/ 60. 40 % av totalkostnaden fordeles fast mellom samarbeidskommunene. 60 % fordeles 
etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune per 01.01. hvert år. 

7 Kommunestyret ber rådmannen foreta videredelegering av sin myndighet til 
vertskommunen for de oppgaver som skal utføres og avgjørelser som skal treffes etter 
vertskommuneavtalen (jfr kommunelovens § 28-1 b pkt 3) 

 
 
Alternativ 2: 
  
1. Kommunene inngår kun et samarbeid om formalisert akuttberedskap. Med bakgrunn i gitt 

frist, 1.1.2019, iverksetter kommunene et slikt samarbeid fra samme dato. I tiden fra 
positivt vedtak fram til gitt dato skal samarbeidskommunene avdekke og avklare alle 
praktiske spørsmål slik at samarbeidet kan skje så effektivt som mulig fra tidspunktet for 
iverksettelse. Anbefalingene i sluttrapport fra Noodt & Reiding legges til grunn for 
samarbeidet. 

2. Samarbeidskommunene fordeler kostnadene i samarbeidet etter vanlig fordelingsnøkkel 40 
/ 60. 40 % av totalkostnaden fordeles fast mellom samarbeidskommunene. 60 % fordeles 
etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune per 01.01. hvert år. 

 
 

PS 70/18 Endringer i selskapsavtalen for Halti kvenkultursenter IKS 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 04.12.2018  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kåfjord kommunestyre vedtar å støtte endringene i Selskapsavtale for Halti kvenkultursenter 
IKS av 10.03.09.  
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Kåfjord kommunestyre vedtar å støtte endringene i Selskapsavtale for Halti kvenkultursenter 
IKS av 10.03.09.  
 
 
 



PS 71/18 Arbeidsdokument - Konkurransegrunnlag evaluering av samisk i 
Kåfjord 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 04.12.2018  

Behandling: 
Tor Mikalsen MDG kom med følgende forslag: 
Spørsmål - Forsida av konkurransegrunnlaget 
Det står «Evaluering av samisk språk i Kåfjord»  Er det litt upresist? Er det ikke snakk om 
evaluering av samisk språk i Kåfjord? 
Punkt 1.2, bytte ut ordet «eneste» med «første» 
«1992 ble kommunen innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk, som den første 
kommunen i Troms.» 
Forslag pkt 1.3.1 omskriving av andre avsnitt: 
I utgangspunktet skal evalueringen omfatte samisk språkutvikling i Kåfjord fra 1992 og 
fram til i dag. Det har imidlertid vært en evaluering av samepolitiske tiltak, som omfattet 
samelovens språkregler og den samiske læreplanen 1992 til 2004. Evalueringens 
hovedfokus skal derfor være fra 2004 og frem til i dag.  
Bytte ut ordet kommunedeler i 3. Avsnitt: 
«Alle deler av kommunen må være representert». 
 
Saksbehandler Inger Åsli redegjorde for sak. 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling med endringer fra MDG, ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Konkurransegrunnlag for evaluering av samisk i Kåfjord vedtas med endringer og avklaringer. 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskap- 31.10.2018  

Behandling: 
Samepolitisk utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Konkurransegrunnlag for evaluering av samisk i Kåfjord vedtas med endringer og avklaringer. 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Samepolitisk utvalg- 26.09.2018  

Behandling: 
Konkurransegrunnlag - Evaluering av samisk språk i Kåfjord, ble enstemmig vedtatt med 
følgende endringer/tillegg:  



 
 Om oppdragsgiver, 4.avsnitt: Ny siste setning: I Kåfjorddalen er det etablert en privat 

grunnskole, Indre Kåfjord barne- og ungdomsskole. Skolen tilbyr også samisk som fag 
til sine elever. 

 1.3.1 Oppdraget omfatter, prikkpunkt oppvekstsektoren: Nytt strekpunkt: - Forløpet av 
etableringen av samiskspråklig barnehageavdeling Riebangárdi. 

 1.3.1 prikkpunkt grunnskolen: Første setning: (....) i alle offentlige skoler endres til (....) i 
den offentlige skolen. 

 1.3.1 prikkpunkt grunnskolen: Siste strekpunkt: (....) opplæring i samisk i barnehagen, 
endre til (....) opplæring i samisk i skolen.  

 3 – Kvalifikasjonskrav, 1 avsnitt: “Kunnskaper” endres til “kompetanse”, i tillegg tas 
med at tilbyder har kompetanse i samisk språk og om sjøsamiske forhold. Nytt første 
avsnitt blir slik: Det er en forutsetning for oppdraget at tilbyder har kompetanse i 
samiske språk og om sjøsamiske forhold. Det er også viktig at tilbyder har kompetanse 
om det samiske språks stilling i samfunnet og hvilke faktorer på ulike nivå som påvirker 
språkets situasjon. Denne kompetansen skal beskrives (....). 

 3.1 Skatteattest og attest for betalt MVA: Det må tas høyde for at det også kan komme 
inn tilbud fra andre enn kun norske tilbydere. 

 3.2 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner: Teksten i krav nr. 3 tilpasses 
teksten i 3 – Kvalifikasjonskrav.  

 Administrasjonen avklarer om det skal være med tillegg om: 
- Hvis oversitting av tidsfrist for evaluering fra tilbyder 
- Hvis tilbyder presenterer ekstrakostnader utenfor avtalt pris 
- Utbetaling og kontroll med arbeidet 
- Avslag av tilbud 

 
 

Vedtak: 
Konkurransegrunnlag for evaluering av samisk i Kåfjord vedtas med endringer og avklaringer. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
 
 
 

PS 72/18 Høringssvar: Forslag til endringer i stedsnavnloven 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 04.12.2018  

Behandling: 
Votering: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak: 
Kåfjord kommune har følgende innspill til forslag om endringer i lov 18.mai 1990 nr. 11 om 
stadnamn: 

 Kåfjord kommune er enig i departementets vurdering at også norske stedsnavn skal 
omfattes av § 1 andre ledd, Formål og virkeområde. Det er viktig at norske stedsnavn 
sikres likt vern, sammen med samiske og kvenske stedsnavn. 
Kåfjord kommune ser ikke behov for å lovfeste kommunens kompetanse til å velge 
stedsnavn, og kan heller ikke se at de foreslåtte formuleringene i lovutkastet innskrenker 
kommunenes kompetanse på en utilsiktet måte.  
 

 Kåfjord kommune følger tanken om at det som betegnes som denotasjonsendringer må 
inngå i vurderinger av “særlige grunner” i § 3 andre ledd andre punktum. Selv om 
ordlyden i § 3 Namnevern, beholdes er vi likevel urolig for at en endring i vurderingen 
av “særlige grunner” kan føre til at spesielt samiske og kvenske stedsnavn fortrenges av 
norskspråklige navn.  
 
I Kåfjord kommune har vi mange samiske, men også kvenske stedsnavn. Selv om 
kommunen er i forvaltningsområdet for samisk språk er norsk hovedspråk blant våre 
innbyggere. Ny praksis og endra bruk av steder og områder eks gjennom økt 
tilgjengelighet, kan føre til at nye navn, da gjerne i norsk språkform, etableres og over tid 
får aksept hos en befolkning/gruppe av befolkning. Da kan departementets forslag åpne 
for muligheten for at eldre nedarva stedsnavn, gjerne i samisk eller kvensk språkform, 
kan byttes ut. 
Dette kan også gjelde norske nedarva stedsnavn ved at nye navn dannes gjennom 
omskrivninger eller modernisering av allerede eksisterende navn.  

 
 Kåfjord kommune har ingen innvendinger knytta til foreslått formuleringer under §§ 9 

Tilrådning og 13 Stadnamntjenesta. 
  

 Det er viktig at stadnamnlova gir større rom for å kunne ta i bruk dialektnær skrivemåte. 
Om et tillegg i § 4 Reglar om skrivemåten, som omfatter å ta inn § 1 første ledd tredje 
punktum i Forskrift om stedsnavn i Stadnavnlova, fører til at vi i vårt språkområde kan i 
større grad enn i dag hegne om lokale skrivemåter, støtter vi dette. Eks kan være navn på 
en grend som lokalt uttales Østeby, men etter vedtatte regler skal skrives Ysteby, navn 
på et fjell som lokalt skrives Átnju, men som etter vedtatte regler skal skrives Ákŋu eller 
navnet for fjellet Gámajunni som etter vedtatte regler skal skrives Gámanjunni. – Junni 
er den nedarvede uttalen i store deler (kanskje hele) av Lyngen området. For mange kan 
navnet etter den normerte skrivemåten oppfattes som fremmed eller at dagens 
rettskrivningsregler kan skygge for meningsinnholdet slik navnet forstås lokalt. 
 
Vi kan ikke se at åpning for å ta i bruk større grad av dialektnære former står i 
motsetning til formålet med loven. Det er viktig å ta vare på den språklige kulturarven i 
eget område. I Kåfjord hvor bevaring og videreføring av lokal dialekt er viktig kan 
formidling og synliggjøring av stedsnavn være en måte å nettopp synliggjøre og bruke 
lokale dialekt. Det gjelder for alle språkformer.  
 

 Når det gjelder kunngjøring og høring og klargjøring om avsvar får dette ingen 
innvirkning for oss, da vi allerede forestår både kunngjøring og høring i stedsnavnsaker. 
Vi har heller ingen kommentarer til at norsk og kvensk stednavntjeneste knyttes opp mot 
Språkrådet i foreslått § 13. 



 
 Gjeldende Fylkesmannen som ny klageinnstans på feilbruk og manglende bruk av 

stedsnavn: Kåfjord kommune er positiv til flytting av klageinstans fra departementet til 
Fylkesmannen. Det kan bidra til at det oppleves som lettere å fremme klager som 
omfatter feilbruk og manglende bruk av stedsnavn. Engasjementet for stedsnavn er stort. 
Vi vet at manglende bruk og etterlevelse av stedsnavn i eks. skiltsammenheng, fører til 
stor frustrasjon hos folk og lokale organisasjoner. Veien til å klage kan oppleves som 
lengre når en må klage til et departement enn til Fylkesmannen som mange har et 
nærmere forhold til.  
Forøvrig har vi ingen innvendinger i forhold til inkludering av reinbeitedistrikt i § 2 
Definisjonar. 

Alternativ 2: 
 

 I nåværende § 5 andre ledd er det kommunen som vedtar skrivemåten på offisiell adresse 
og av navn på tettsteder, grender, kommunale gater, veger, torg, bydeler, bostedsfelt, 
anlegg ol.  
Kåfjord kommune er enig i at kommunene ikke skal være forpliktet til å vedta 
skrivemåte som er avledet etter skrivemåten til navnet på det opprinnelige navneobjektet. 
Dette knyttes også opp til departementets forslag om å gi større rom for å kunne ta i bruk 
dialektnær skrivemåte ihht. ny § 4 Reglar om skrivemåten, andre ledd 
Vi forstår det slik at forslaget knyttes opp mot arbeidet med veiadressering i 
kommunene. Om det gis større rom for kommunene til sjølstendig å gjøre vedtak på eks 
veiadresser, sier det seg selv at adresseringsarbeidet vil ta kortere tid.    
Det kan også være slik at en navneform som er brukt over lang tid og som er vel 
innarbeid hos lokalbefolkningen ikke samsvarer med vedtatt skrivemåte hos Kartverket. 
Dette kan føre til at for mange oppfattes den vedtatte normerte skrivemåten som 
fremmed. Dette kan gjelde for alle språkformene. Kåfjord kommune mener at det er 
viktig å bevare og bruke stedsnavn i alle dets språkformer. Samtidig er det viktig å bruke 
navn og skrivemåte som har vært i bruk over lang tid på en måte at folk kjenner seg i 
igjen i både navnevalg og skrivemåte.  
Vi vil også understreke at Kåfjord kommune anser det som viktig å hegne om våre 
nedarvede stedsnavn enten de nå er samiske, kvenske, norske eller en blanding av disse. 
Det er også viktig for oss å følge lokale tradisjoner og lokal navneskikk for bruk av 
stedsnavn i vårt område. 
 
Kåfjord kommune går inn for alternativ 2 i departementets høringsforslag.  

 
 

 
 

Saksprotokoll i Formannskap- 21.11.2018  

Behandling: 
Språkkonsulent Inger Åsli redegjorde for sak, og Samepolitisk utvalgs sin behandling av sak. 
 
Samepolitisk utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak: 
Kåfjord kommune har følgende innspill til forslag om endringer i lov 18.mai 1990 nr. 11 om 
stadnamn: 

 Kåfjord kommune er enig i departementets vurdering at også norske stedsnavn skal 
omfattes av § 1 andre ledd, Formål og virkeområde. Det er viktig at norske stedsnavn 
sikres likt vern, sammen med samiske og kvenske stedsnavn. 
Kåfjord kommune ser ikke behov for å lovfeste kommunens kompetanse til å velge 
stedsnavn, og kan heller ikke se at de foreslåtte formuleringene i lovutkastet innskrenker 
kommunenes kompetanse på en utilsiktet måte.  
 

 Kåfjord kommune følger tanken om at det som betegnes som denotasjonsendringer må 
inngå i vurderinger av “særlige grunner” i § 3 andre ledd andre punktum. Selv om 
ordlyden i § 3 Namnevern, beholdes er vi likevel urolig for at en endring i vurderingen 
av “særlige grunner” kan føre til at spesielt samiske og kvenske stedsnavn fortrenges av 
norskspråklige navn.  
 
I Kåfjord kommune har vi mange samiske, men også kvenske stedsnavn. Selv om 
kommunen er i forvaltningsområdet for samisk språk er norsk hovedspråk blant våre 
innbyggere. Ny praksis og endra bruk av steder og områder eks gjennom økt 
tilgjengelighet, kan føre til at nye navn, da gjerne i norsk språkform, etableres og over tid 
får aksept hos en befolkning/gruppe av befolkning. Da kan departementets forslag åpne 
for muligheten for at eldre nedarva stedsnavn, gjerne i samisk eller kvensk språkform, 
kan byttes ut. 
Dette kan også gjelde norske nedarva stedsnavn ved at nye navn dannes gjennom 
omskrivninger eller modernisering av allerede eksisterende navn.  

 
 Kåfjord kommune har ingen innvendinger knytta til foreslått formuleringer under §§ 9 

Tilrådning og 13 Stadnamntjenesta. 
  

 Det er viktig at stadnamnlova gir større rom for å kunne ta i bruk dialektnær skrivemåte. 
Om et tillegg i § 4 Reglar om skrivemåten, som omfatter å ta inn § 1 første ledd tredje 
punktum i Forskrift om stedsnavn i Stadnavnlova, fører til at vi i vårt språkområde kan i 
større grad enn i dag hegne om lokale skrivemåter, støtter vi dette. Eks kan være navn på 
en grend som lokalt uttales Østeby, men etter vedtatte regler skal skrives Ysteby, navn 
på et fjell som lokalt skrives Átnju, men som etter vedtatte regler skal skrives Ákŋu eller 
navnet for fjellet Gámajunni som etter vedtatte regler skal skrives Gámanjunni. – Junni 
er den nedarvede uttalen i store deler (kanskje hele) av Lyngen området. For mange kan 
navnet etter den normerte skrivemåten oppfattes som fremmed eller at dagens 
rettskrivningsregler kan skygge for meningsinnholdet slik navnet forstås lokalt. 
 
Vi kan ikke se at åpning for å ta i bruk større grad av dialektnære former står i 
motsetning til formålet med loven. Det er viktig å ta vare på den språklige kulturarven i 
eget område. I Kåfjord hvor bevaring og videreføring av lokal dialekt er viktig kan 
formidling og synliggjøring av stedsnavn være en måte å nettopp synliggjøre og bruke 
lokale dialekt. Det gjelder for alle språkformer.  
 

 Når det gjelder kunngjøring og høring og klargjøring om avsvar får dette ingen 
innvirkning for oss, da vi allerede forestår både kunngjøring og høring i stedsnavnsaker. 
Vi har heller ingen kommentarer til at norsk og kvensk stednavntjeneste knyttes opp mot 
Språkrådet i foreslått § 13. 



 
 Gjeldende Fylkesmannen som ny klageinnstans på feilbruk og manglende bruk av 

stedsnavn: Kåfjord kommune er positiv til flytting av klageinstans fra departementet til 
Fylkesmannen. Det kan bidra til at det oppleves som lettere å fremme klager som 
omfatter feilbruk og manglende bruk av stedsnavn. Engasjementet for stedsnavn er stort. 
Vi vet at manglende bruk og etterlevelse av stedsnavn i eks. skiltsammenheng, fører til 
stor frustrasjon hos folk og lokale organisasjoner. Veien til å klage kan oppleves som 
lengre når en må klage til et departement enn til Fylkesmannen som mange har et 
nærmere forhold til.  
Forøvrig har vi ingen innvendinger i forhold til inkludering av reinbeitedistrikt i § 2 
Definisjonar. 

Alternativ 2: 
 

 I nåværende § 5 andre ledd er det kommunen som vedtar skrivemåten på offisiell adresse 
og av navn på tettsteder, grender, kommunale gater, veger, torg, bydeler, bostedsfelt, 
anlegg ol.  
Kåfjord kommune er enig i at kommunene ikke skal være forpliktet til å vedta 
skrivemåte som er avledet etter skrivemåten til navnet på det opprinnelige navneobjektet. 
Dette knyttes også opp til departementets forslag om å gi større rom for å kunne ta i bruk 
dialektnær skrivemåte ihht. ny § 4 Reglar om skrivemåten, andre ledd 
Vi forstår det slik at forslaget knyttes opp mot arbeidet med veiadressering i 
kommunene. Om det gis større rom for kommunene til sjølstendig å gjøre vedtak på eks 
veiadresser, sier det seg selv at adresseringsarbeidet vil ta kortere tid.    
Det kan også være slik at en navneform som er brukt over lang tid og som er vel 
innarbeid hos lokalbefolkningen ikke samsvarer med vedtatt skrivemåte hos Kartverket. 
Dette kan føre til at for mange oppfattes den vedtatte normerte skrivemåten som 
fremmed. Dette kan gjelde for alle språkformene. Kåfjord kommune mener at det er 
viktig å bevare og bruke stedsnavn i alle dets språkformer. Samtidig er det viktig å bruke 
navn og skrivemåte som har vært i bruk over lang tid på en måte at folk kjenner seg i 
igjen i både navnevalg og skrivemåte.  
Vi vil også understreke at Kåfjord kommune anser det som viktig å hegne om våre 
nedarvede stedsnavn enten de nå er samiske, kvenske, norske eller en blanding av disse. 
Det er også viktig for oss å følge lokale tradisjoner og lokal navneskikk for bruk av 
stedsnavn i vårt område. 
 
Kåfjord kommune går inn for alternativ 2 i departementets høringsforslag.  

 
 

 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Samepolitisk utvalg- 20.11.2018  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 
 



Vedtak: 
Innspill til høringsdokumentet Forslag om endringer i stedsnavnloven vedtas som forelagt. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Innspill til høringsdokumentet Forslag om endringer i stedsnavnloven vedtas som forelagt. 
 
 

PS 73/18 Prosentsats marginavsetning - skatt 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 04.12.2018  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Prosentsats for marginavsetning i skatteregnskapet for Kåfjord kommune settes til 14% for 
regnskapsåret 2019. 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Prosentsats for marginavsetning i skatteregnskapet for Kåfjord kommune settes til 14% for 
regnskapsåret 2019. 
 

PS 74/18 Trollvik skole legges ned fra 01.01.2019. 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 04.12.2018  

Behandling: 
Eva Torill Skogstad SP: Vemodig at Trollvik skole legges ned, men dessverre så er det 
nødvendig. 
 
Votering: 
Hovedutvalg for oppvekst og omsorg ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
På bakgrunn av tidligere prosesser knyttet til nedleggelse av Trollvik skole i 2017 legges 
Trollvik skole ned fra 01.01.2019.  



 
 
 
 

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 15.11.2018  

Behandling: 
Saken ble debattert. 
 
Rådmannens innstilling vedtatt mot en stemme. 

Vedtak: 
På bakgrunn av tidligere prosesser knyttet til nedleggelse av Trollvik skole i 2017 legges 
Trollvik skole ned fra 01.01.2019.  
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Trollvik skole legges ned fra 01.01.2019. 
 
 
 
 


