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PS 4/19 Fritak for gebyrplikten for grunneiere i 
Kjerringdalen, vedtak av Kåfjordformannskap 
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PS 5/19 Ang spørsmål om flyttinga av bebyggelse under 
Gámanjunni 
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PS 6/19 Høydebasseng Løkvoll - Manndalen vannverk  2019/9 
PS 7/19 Flytekai tilhørende Manndalen sjøbuer  2015/358 
 
Møtet ble startet kl.11.02. 
Godkjenning av saksliste og innkalling – enstemmig godkjent. 
Protokollunderskrivere: Eva T. Skogstad SP og Even Steinlien MSNBL - enstemmig valgt. 
 
Orientering fra Ungbo AS, ved styreleder Tor Oldervoll og daglig leder Einar Eriksen. 
Styreleder Tor Oldervoll og daglig leder Einar Eriksen tok en god gjennomgang av Ungbo AS, 
og kommunestyret stilte spørsmål. 
 
Møtet ble hevet kl.15.22. 
Kommunestyremedlemmene dro på omvisning på Kåfjord Helsetun etter møteslutt. 
  



RS 1/19 Protokoll fra dagens møte i regionrådet 

  



PS 1/19 Orienteringssak fra rådmannen 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 12.02.2019  

Behandling: 
Rådmann Einar Pedersen orienterte om følgende saker: 
ØKONOMI 

Beskrivelse Måned 1 - 1 (B) Måned 1 - 1 (R) Måned 1 - 1 (A) Måned 1 - 1 

(A%) 

 Kåfjord  
    

Skatt på formue og inntekt  -5 611 000 -5 970 000 -359 000 6 

Rammetilskudd  -9 722 000 -9 761 000 -40 000 0 

Refusjon sykepenger  -243 000 -790 000 -547 000 225 

Andre inntekter  -3 840 000 -4 894 000 -1 054 000 27 

SUM INNTEKTER  -19 416 000 -21 415 000 -1 999 000 10 

Fast lønn  10 308 000 10 348 000 40 000 0 

Vikarer  458 000 326 000 -132 000 -29 

Vikar ved sykefravær  311 000 342 000 32 000 10 

Vikar ved ferier  62 000 28 000 -34 000 -55 

Ekstrahjelp  230 000 193 000 -37 000 -16 

Overtid  116 000 91 000 -26 000 -22 

Annen lønn  920 000 805 000 -115 000 -13 

SUM LØNN  12 404 000 12 133 000 -271 000 -2 

Pensjon og personalforsikringer  1 842 000 1 878 000 36 000 2 

TOTALE LØNNSUTGIFTER  14 246 000 14 011 000 -235 000 -2 

Kjøp av varer og tjenester  4 718 000 3 967 000 -751 000 -16 

Andre utgifter  1 263 000 1 554 000 292 000 23 

Betalte renter  643 000 279 000 -364 000 -57 

Betalte avdrag  898 000 427 000 -471 000 -52 

SUM TOTALE UTGIFTER  21 767 000 20 238 000 -1 530 000 -7 

RESULTAT  2 352 000 -1 178 000 -3 529 000 -150 

 
Tabellen ovenfor er økonomirapport etter kun etter en måneds drift, dvs januar, og har derfor 
begrenset verdi.  
 Lønnsutgiftene totalt sett er innenfor budsjett med en positiv margin på kr. 271.000 før 

pensjon og personalforsikringer. Om en sammenligner med samme periode i fjor fremstår 
situasjonen som vesentlig bedre. I fjor var avviket negativ med kr. 902.000.   
Helse- og omsorg og driftsavdelingen har begge et mindre negativt avvik, henholdsvis på kr. 
15.000, og kr. 29.000.   

 Utgiftssiden totalt sett også et positivt avvik budsjett vs regnskap. Samlet, inkl. lønn, er 
avviket positivt på i overkant av 1,5 mill. kr. I fjor var resultatet positivt med kr. 224.000. 

 Det er lagt opp til at etatssjefene rapporterer månedlig til rådmannen. 
 



Sykefravær 
Resultatet for sykefravær for januar er på 9,8 %, resultatet er 13,7 % svakere enn samme periode 
i fjor. Fraværet utgjør 518 dagsverk.    
Kåfjord kommune har målsetting om et nærvær på 93% for 2019. Arbeidet med å redusere 
fraværsprosenten vil fortsette også i 2019. Sykefraværet ved et par av driftsenhetene er svært 
bekymringsfullt. 
Veilys 
Gjort bestilling til entreprenør om utskifting av pærer og annen normal vedlikeholdstiltak. 
Arbeidet utføres med utgangspunkt i kartlegging av mangler. Kartlegging utført av uteseksjonen 
helt i begynnelsen av januar. 
308 armaturer på kommunale veier – ledlys. Konkurransegrunnlag er under utarbeidelse. 
Kåfjord kommune har siden 2015 arbeidet for at veieier skal ha ansvaret for belysningen langs 
strekningene. I møte med SVV den 26.9.2018 ble dette drøftet. SVV ser at flere veistrekninger 
gjør at kommunen har spesiell forhold, bla veibredde.  
Kåfjord kommune har enda ikke fått konkret tilbakemelding fra SVV. 
Skredsikring 
Olderdalen:  
Arbeidet med bygging ferdig. Finpuss, tilsåing og avslutning vil bli utført vår/sommer 2019. 
Merkostnad for kommunen på kr. 430.000. Sak om tilleggsbevilgning fremmes til neste 
formannskapsmøte. 
Samuelsberg: 
Arbeidet startet opp rett før jul 2018, pågår. Betydelig merkostandag. Blitt enige med NVE om 
at NVE bærer alt av dette. 
Oppgjør kjøp/erverv av grunn gjenstår utbetalt. Ikke noe utbetalt. Budsjettet vil holde – ligegr i 
budsjett. 
Gamanjunni: 5 husstander har søkt om NVE om tilskudd til flytting. NVE har behandlet 
søknadene og fattet vedtak om ikke å innvilge tilskudd. Noen av de som har søkt har anke 
avgjørelsen til OED. Sak relatert til dette fremmet til kommunestyret, 12.2.19. 
Kåfjord helsetun 
Kåfjord kommune overtok bygget 16.1.19.  Utsatt fra desember begrunnet i mangler, 
hovedsakelig knyttet til overflater, (vegg etc).  
Manglene skal være ferdig innen 1. mars. Møbler er satt i bestilling. Det er lagt opp til møte 26. 
januar, tema status hvor vi står i anskaffelser/leveranser. Pasienter planlagt flyttet rett etter 
påske.  
Møte 21.2 om uenigheter mellom Skanska og kommunen i forhold til setningsskader, omstridt 
beløp er ca 4,5 mill kr. 
Plan for integrering-/bosetting. 
Administrasjonen har planen under arbeid, utkast er sendt ut på høring til etatssjefene. Planen vil 
fremmes til neste kommunestyremøte.  
Gamle helsenter 
Bygget har ligget ute for salg med prisantydning på 9 mill kr. Ingen har meldt konkret interesse 
for kjøp. Nylig er prisantydningen redusert til 5,9 mill kr. Har samarbeid med Halti næringshage 
om salg / tilbud til interesserte kjøpere. 
Parallelt med dette er det igangsatt forberedelser til eierskifte ved opprettelse av AS. 
Andre saker. 
Økonomi- og sykefravær er gjennomgående og viktig temaer i administrasjonen. I tillegg nevnes 
følgende temaer som vil ha stort og løpende fokus for videre oppfølgning og utvikling: 
Personvern- og informasjonssikkerhet. 
Dokumentasjon, (prosedyrer, retningslinjer, rutiner, mv.) og personvernkonsulent er på plass. 
Opplegg for opplæring, etablering av god praksis mv er en betydelig utfordring og under 
oppfølgning.   



 
Digitalisering 
Kåfjord kommune har god bredbånddekning. Imidlertid må teknologi, (svitsjer, aksesspunkter, 
kabler) fornyes og oppgraderes. Det er gjort en grundig gjennomgang av disse forhold og det vil 
totalt medføre anskaffelser på om lag 0,5 mill kr. Administrasjonen har besluttet at skolene og 
barnehagene vil prioriteres. Sak om finansiering vil fremmes til politisk behandling. 
Formålet med digitalisering er forenkling, forbedring og effektivisering av arbeidsprosesser, 
både eksternt og internt. Kommunen har kommet et godt stykke på vei ifh digitalisering, (eks. 
politiske møter, hjemmebaserte tjenester, osv). 
Kommunen, sammen med øvrige kommuner i Nord Troms, er i et samarbeid om 
tjenesteplattformen «Digital medarbeider». I første omgang er følgende områder for 
automatisering valgt ut: 

 Barnehageopptak   
 Innmelding til grunnskole   
 Deling av landbrukseiendom   
 Motorferdsel i utmark   

 
For å ta i bruk nye tjenester som dette må det gjøres en rekke eksterne avtaler   

 ID-porten, - avtale m/Difi 
 KS SvarUT – avtale m/KS 
 Folkeregisteret – avtale m/Skatt Nord og Every AS 
 Inntektsopplysninger - avtale m/Skatt Nord og Every AS 
 bruk med KFskjema - Difi 

Samfunnssikkerhet- og beredskap 
Administrasjonen legger opp til gjennomgang av beredskapsplaner, ROS-analyser, 
øvelser/trening i hendelser og bruk av digitale støtteverktøy(CIM). 
Leder-/medarbeiderutvikling. 
Igangsatt løp vil fortsette. Årlige medarbeiderundersøkelser vil være en viktig del av grunnlaget 
for utviklingsarbeidet. 
Internkontroll 
Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å 
sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen er 
ansvarlig for internkontrollen.  
Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter 
og risikoforhold.  
Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren  
a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering  
b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer  
c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik  
d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig  
e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll.  
Rapportere til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og om resultater fra statlig 
tilsyn minst én gang i året.  
Ny kommunelov 
Folkevalgtopplæring etter valget. Kursing utover våren. Kan sette opp internt nettkurs? Har 
dialog med KS om dette. Trer i kraft når nytt kommunestyre er konstituert. Det må utarbeides og 
vedtas et nytt delegasjonsreglement  
 
Spørsmål: 
Eva T. Skogstad SP: Delvis betryggende i forhold til økonomi, er økonomien sårbar? 
Plan for integrering: hvem er høringsparter, kan andre involverte gi innspill? 
Gamle helsesenter, beklagelig at ingen har kjøpt bygget, hva skjer med bygninga? 



Fysioterapien og varmebassenget er til stor verdi for veldig mange av kommunens innbyggere, 
ber om dette vektlegges i forhold til opprettholdelse av bassenget i Birtavarre. 
Aud Marthinsen Frp: Ungdomsklubb i Olderdalen, hva er status? 
Sykefravær er høyt, hva gjøres? 
Skredsikring Olderdalen, hvordan går det med skiløypa og bru? 
Bjørkholdt boligfelt, nå skal det være utbetalt. 
Tor Mikalsen MDG: Bra Plan for integrering kommer opp til behandling. 
Stilling, saksbehandler innenfor helse, kan stilling dekkes av eksisterende ansatte? 
Magne Monsen Krf: Gamle helsesenter, kanskje Ungbo burde vurdere å overta? 
Britt Pedersen AP: Plan for integrering, bra den kommer opp til behandling. 
Veilys, hva er status? 
Ungdomsklubb i Olderdalen. 
Lisa K. Mo AP: Basseng i Olderdalen, hvordan er status? 
 
Svar: 
Rådmann Einar Pedersen: 
Økonomien er sårbar. 
Plan om integrering, det forventes at etatsledere tar det med egne ansatte. 
Gamle helsesenter, det jobbes med å få den solgt eller leid ut, ingen problemer å dele bygget. 
Sykefravær, det jobbes med enkeltenheter med mye fravær. 
Kulturkonsulent Kjersti Rennestraum: Ungdomsklubben i Olderdalen, planlegges med 
ungdommen, de ønsker eget lokale. 
Idrettshall er opptatt alle ukedager, kun ledig i helger. 
Etatsleder drift og utvikling Gunn Andersen: Basseng i Olderdalen, fikk ikke spillemidler, så 
kommunen må se på saken. 
Skiløype Olderdalen, det må sees på løsninger, man må komme tilbake til denne saken. 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 

PS 2/19 Orienteringssak fra ordføreren 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 12.02.2019  

Behandling: 
ORIENTERING NORD TROMS REGIONRÅD 12.02.19 
 
Prosjektet Lyngshesten er fullt finansiert og klar til oppstart. Prosjektleder er Birgit Nielsen fra Nordreisa 
og NTRM er prosjekteier. Finansieringa er et spleiselag med 5 Nord Troms kommuner, Balsfjord, 
Tromsø, Karlsøy, SparebankEN og Troms fylkeskommune. Prosjektet har som målsetting å prøve å 
berge og sette fokus på Lyngshest-rasen. 
 
15. Januar ble infrastruktur rapporten lagt frem for regionrådet på Skjervøy. Denne rapporten blir 
særdeles viktig i videre arbeid for vår region når det gjelder samferdsel og infrastruktur. Rapporten har 
mange viktige funn hva gjelder NT og næring, og viser at vår region er en viktig næringsaktør i Troms 
både når det gjelder havbruk og landbruk. På førstkommende torsdag blir det et større seminar i 
Olderdalen der transportutvikling i Narvik legger frem rapporten. Formannskapet er innkalt, men det er 
absolutt åpent for alle. Oppfordre dere alle til å gå inn på Nord Tromsportalen å melde dere på. Den nye 
veisjefen kommer, fylkesrådsleder kommer og hittil 65 andre.  
 



Det er også sendt søknad til Kystverket for å få finansiert del 2 av havneprosjektet. Nærmere beskjed 
kommer når svar foreligger, men det er stor muligheter for finansiering. 
 
Drivkraft Nord Troms som er en av de største prosjektene vi har kjørt på mange år, er også full finansiert. 
Vi søkte TFK om 1,450 mill og for 14 dager siden fikk vi et positivt vedtak på det omsøkte beløpet. 
Dette har resultert i at de er i en ansettelsesprosess med en prosjektleder over to år. Det var kommet inn 
11 søker til prosjektleder-stillingen og 4 har vært inne på intervju.  
Drivkraft Nord-Troms består av fire stolper: Campus Nord Troms, drivkraft Ungdom, drivkraft nasjonalt 
senter for kvensk språk og kultur og drivkraft grensetjenesten. 
Det er også satt ned en egen styringsgruppe der jeg som rådsleder er leder for styringsgruppa, Marit 
Hauan, Tom Rune Eliseussen, John Karlsen og Victoria Figen. Mathiassen er med.  
 
22. Februar har vi endelig fått på plass et møte med Tromsø områderegionråd. Tema for dette møte blir, 
felles kystsoneplanlegging, reiseliv og videre samarbeid.  
 
19. Februar reiser Ørjan Albrigtsen som nestleder i regionrådet til Bergen, for å delta på den nasjonale 
skredkonferansen. Her er det også viktig at vi er med, da vi har store utfordringer på dette i vår region. 
Arnøya, Kågen, Kvænangsfjellet og Mettevoll-lia er nevnte områder som vi jobber med. 
 
30. og 31. Januar er det regionrådsmøte i Tromsø. Der skal samarbeidsavtalen bli tatt opp til diskusjon, 
og det skal være gjennomgang av alle områder det samarbeides med i Nord Troms.  
Samt flere andre saker, se egen saksliste under RS. Det ble også vedtatt og behandlet to uttalelser, en på 
nedlegging av trafikkontoret på Storslett og en på Undervisningsfartøy til Nord Troms 
videregåendeskole. 
 
Ellers så går samarbeidet meget godt, og jeg trur det er viktig at vi styrker dette samarbeidet spesielt med 
tanke på kommunereformen, som er på full fart tilbake. NIVI har utarbeidet en egen rapport for FM om 
nettopp dette, og dette blir tema på FM sitt møte 20-22. Februar i Tromsø.  
 
Bjørn Inge Mo AP: I forhold til Ymber, og forfordeling av enkelte eierkommuner, ber om at 
ordfører tar dette på et eiermøte med Ymber.  
Kystsoneplanlegging, vi må evaluere den vi har i Lyngenfjorden. 
Tor Mikalsen MDG: Ønsker møteprotokoll fra forrige møte, som referatsak i sakspapirer. 
Ønsker kommunestyremøter i Manndalen og Birtavarre. 
Ymber legge ned kontor i Kåfjord? 
Skredsenter: hva er status på dette? 
Aud Marthinsen FRP: Skal være ladestasjon i Olderdalen for ferga, hva med 
ullsfjordforbindelsen hvis det blir elektrisk ferge? 
Eva T. Skogstad SP: Er fornøyd med opplysningen fra ordføreren om at samtlige eierkommuner 
er imot salg av Ymber sitt bygg i Birtavarre og på Skjervøy.  
Og ber også styreleder i Ymber, Gunn Andersen, å følge dette opp i styret. 
 
Ordfører Svein Leiros svarte: Ymber skal ha eiermøte, der det tas opp om forfordeling. 
Lyngenfjord skal ha elektrisk ferge. 
Ymber skal selge bygg i Kåfjord. 
Kan ha kommunestyremøter andre plasser, det var på senter for Nordlige folk i desember. 
Skal ikke ha felles kystsoneplan utenom Lyngenfjord. 
Ferger skal ikke ha betydning for Ullsfjordforbindelsen.  
Greta Larsen svarte i forhold til møteprotokoll som referatsak, møteprotokoll legges allerede på 
emøteserver og hjemmeside. 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 



 
 

PS 3/19 Reglement for Ungdomsrådet i Gaivuona Suohkan/ Kåfjord 
kommune/ Kaivuonon komuuni 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 12.02.2019  

Behandling: 
Kulturkonsulent Kjersti Rennestraum redegjorde for sak, og orienterte om endringene fra 
ungdomsrådets behandling: 
§2 b) Antall i rådet (se forrige mail) 
e) Valg skal foregå hvert år istedenfor innen utgangen av oktober. Etter meget vellykket valg i 
forbindelse med nyttårs-turnering i begynnelsen av januar, ønsket man ikke å måtte låse valget 
til innen utgangen av oktober.  
f) Endret fra at halvparten skiftes ut ved valg hvert år til at man skal strebe etter å sikre 
kontinuitet ved å skifte ut noen medlemmer hvert år (vil skje naturlig da de oppnevnes for 2 år 
og de er valgt inn til ulike tider). Påpekt hvor lenge leder og nestleder oppnevnes for.  
§ 3 Nytt avsnitt om møteplikt.  
Nytt punkt på oppgaver: gi høringssvar og innspill i saker som angår ungdom 
+ tittel og representanter i KS 
 
Votering: 
Ungdomsrådets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Revidert reglement med endringer ble vedtatt. 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet- 28.01.2019  

Behandling: 

Nåværende reglement for ungdomsrådet i Gaivuona Suohkan Kåfjord kommune ble 
gjennomgått innledningsvis i møtet. Forslag til revidert reglement ble gjennomgått med 
foreslåtte endringer.  
Revidert reglement med foreslåtte endringer ble enstemmig vedtatt i ungdomsrådet.  
Saken tas videre til kommunestyret. 

Vedtak: 
Revidert reglement med endringer. 
 
 
 
 



Rådmannens innstilling 
Ungdomsrådet drøfter, vurderer og kommer med eventuelle forslag til endringer i nåværende 
reglement, inkludert etiske regler, nettverksregler og rollefordelingen i rådet.  
 

PS 4/19 Fritak for gebyrplikten for grunneiere i Kjerringdalen, vedtak av 
Kåfjordformannskap 137/95 og 147/95 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 12.02.2019  

Behandling: 
Bjørn Inge Mo stilte spørsmål om sin habilitet på grunn av svogerskap, og fratrådte møtet. 
Lisa K. Mo stilte spørsmål om sin habilitet på grunn av nært slektskap, og fratrådte møtet. 
Bjørn Inge Mo og Lisa K. Mo ble erklært inhabil etter Forvaltningsloven § 6 av et enstemmig 
kommunestyre. 
 
Oliver Løvli og Jimmy Blomli fratrådte møtet kl.13.53. 
 
Tor Mikalsen MDG kom med følgende forslag: Dato for f-saker legges inn i vedtak. 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling, med MDGs tillegg, ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Jfr vedtak i f-sak 137/95 den 13.09.1995 og 147/95 den 18.09.1995, gis følgende husstander i 

Kjerringdalen fortsatt fritak fra gebyrplikten: 

Navn Gnr/bnr Merknader 
Tor Nilsen, Kjerringdalen 34/10 Bebygd eiendom 
Alida Olsen, Kjerringdalen 34/9  
Kåre Pedersen, Kjerringdalen 33/6  
Roald Inge Pedersen, Kjerringdalen 33/6 Fradelt: 33/33  
Øvrige husstander nevnt i vedtaket har skiftet eier eller er ubebygd, og faller dermed ut av 
vedtaket 

2. Fritaket gjelder husstanden slik den var ved avtale inngåelse i f-sak 137/95 og 147/95, og faller 
bort ved utleie, salg eller død. 

 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskap- 04.02.2019  

Behandling: 
Bjørn Inge Mo AP erklærte seg inhabil etter Forvaltningsloven §6, og fratrådte møtet. 
 
Hovedutvalg for miljø, drift og utvikling sitt vedtak ble enstemmig vedtatt. 
Bjørn Inge Mo tiltrådte møtet. 



Vedtak: 
1. Jfr vedtak i f-sak 137/95 og 147/95 gis følgende husstander i Kjerringdalen fortsatt fritak fra 

gebyrplikten: 

Navn Gnr/bnr Merknader 
Tor Nilsen, Kjerringdalen 34/10 Bebygd eiendom 
Alida Olsen, Kjerringdalen 34/9  
Kåre Pedersen, Kjerringdalen 33/6  
Roald Inge Pedersen, Kjerringdalen 33/6 Fradelt: 33/33  
Øvrige husstander nevnt i vedtaket har skiftet eier eller er ubebygd, og faller dermed ut av 
vedtaket 

2. Fritaket gjelder husstanden slik den var ved avtale inngåelse i f-sak 137/95 og 147/95, og faller 
bort ved utleie, salg eller død. 

 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 22.01.2019  

Behandling: 
Bernt Lyngstad tiltrer møtet. 
Rådmannens innstilling pkt 1 enstemmig vedtatt. 
 
Utvalget vedtok enstemmig følgende endring til pkt 2 – Fritaket gjelder husstanden slik den var, 
ved avtale inngåelse i f-sak 137/95 og 147/95, og faller bort ved utleie, salg eller død. 
 

1. Jfr vedtak i f-sak 137/95 og 147/95 gis følgende husstander i Kjerringdalen fortsatt fritak fra 
gebyrplikten: 

Navn Gnr/bnr Merknader 
Tor Nilsen, Kjerringdalen 34/10 Bebygd eiendom 
Alida Olsen, Kjerringdalen 34/9  
Kåre Pedersen, Kjerringdalen 33/6  
Roald Inge Pedersen, Kjerringdalen 33/6 Fradelt: 33/33  
Øvrige husstander nevnt i vedtaket har skiftet eier eller er ubebygd, og faller dermed ut av 
vedtaket 

2. Fritaket gjelder husstanden slik den var ved avtale inngåelse i f-sak 137/95 og 147/95, og faller 
bort ved utleie, salg eller død. 

 
 

Vedtak: 
 

1. Jfr vedtak i f-sak 137/95 og 147/95 gis følgende husstander i Kjerringdalen fortsatt fritak fra 
gebyrplikten: 

Navn Gnr/bnr Merknader 
Tor Nilsen, Kjerringdalen 34/10 Bebygd eiendom 
Alida Olsen, Kjerringdalen 34/9  
Kåre Pedersen, Kjerringdalen 33/6  



Roald Inge Pedersen, Kjerringdalen 33/6 Fradelt: 33/33  
Øvrige husstander nevnt i vedtaket har skiftet eier eller er ubebygd, og faller dermed ut av 
vedtaket 

2. Fritaket gjelder husstanden slik den var ved avtale inngåelse i f-sak 137/95 og 147/95, og faller 
bort ved utleie, salg eller død. 

 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Jfr vedtak i f-sak 137/95 og 147/95 gis følgende husstander i Kjerringdalen fortsatt fritak 

fra gebyrplikten: 

Navn Gnr/bnr Merknader 
Tor Nilsen, Kjerringdalen 34/10 Bebygd eiendom 
Alida Olsen, Kjerringdalen 34/9  
Kåre Pedersen, Kjerringdalen 33/6  
Roald Inge Pedersen, Kjerringdalen 33/6 Fradelt: 33/33  
Øvrige husstander nevnt i vedtaket har skiftet eier eller er ubebygd, og faller dermed ut 
av vedtaket 

2. Fritaket gjelder husstanden og faller bort ved utleie, salg eller når grunneiere dør. 

 
 
 

PS 5/19 Ang spørsmål om flyttinga av bebyggelse under Gámanjunni 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 12.02.2019  

Behandling: 
Bjørn Inge Mo AP stilte spørsmål om sin habilitet, og fratrådte møtet. 
Lisa K. Mo stilte spørsmål om sin habilitet, og fratrådte møtet. 
Ludvig Rognli stilte spørsmål om sin habilitet, og fratrådte møtet. 
Et enstemmig kommunestyre erklærte Bjørn Inge Mo og Lisa K. Mo inhabil etter 
Forvaltningsloven § 6. 
Ludvig Rognli ble erklært habil, og tiltrådte møtet. 
 
Ordfører Svein O. Leiros redegjorde for sak. 
 
Samarbeidsgruppa SP/KRF/MSNB kom med følgende forslag: 
1. Kåfjord kommune støtter opp om anken fra beboerne som bor i det direkte utløpsområdet for 
fjellskred fra Gámanjunni. Dette avslaget ivaretar ikke den samfunnsmessige og økonomiske 
helhetstenkingen som bør vektlegges i slike saker. Anken gjelder NVE sitt avslag av 26.11.18, 
på søknad om flytting av bebyggelse. 
2. Kåfjord kommune er en av de mest skredutsatte kommunen i landet, og overtid hatt store 
utfordringer med dette. Kommunen har til nå hatt store kostnader for å sikre sine innbyggere i 
form av skredforebygging, flytting av flere bolighus og driftsbyggning, i tillegg til 
administrative ressurser. Pga de høye kostnadene knyttet til skredutfordringene er Kåfjord 
kommune ikke i en slik økonomisk stilling at kommunen kan dekke distriktsandelen.   



3. Kåfjord kommune tar kontakt med OED, NVE og FM for et møte om hvordan de økonomiske 
konsekvensene kan ivaretas.   Beboerne i utløpsområdet for fjellskredet inviteres til å delta. 
4. Kåfjord kommune viser også til arbeidet med beredskapsplanleggingen for Gámanjunni. I den 
forbindelse viser det seg at det ikke er mulig å evakuere budskapen, og nødslakt ved første 
evakuering må gjennomføres. Evakueringsplanen for disse eiendommene utarbeides i samarbeid 
med Mattilsynet. 
 
Votering: 
Samarbeidsgruppas forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Bjørn Inge Mo og Lisa K. Mo tiltrådte møtet. 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommune støtter opp om anken fra beboerne som bor i det direkte utløpsområdet for 
fjellskred fra Gámanjunni. Dette avslaget ivaretar ikke den samfunnsmessige og økonomiske 
helhetstenkingen som bør vektlegges i slike saker. Anken gjelder NVE sitt avslag av 26.11.18, 
på søknad om flytting av bebyggelse. 
2. Kåfjord kommune er en av de mest skredutsatte kommunen i landet, og overtid hatt store 
utfordringer med dette. Kommunen har til nå hatt store kostnader for å sikre sine innbyggere i 
form av skredforebygging, flytting av flere bolighus og driftsbyggning, i tillegg til 
administrative ressurser. Pga de høye kostnadene knyttet til skredutfordringene er Kåfjord 
kommune ikke i en slik økonomisk stilling at kommunen kan dekke distriktsandelen.   
3. Kåfjord kommune tar kontakt med OED, NVE og FM for et møte om hvordan de økonomiske 
konsekvensene kan ivaretas.   Beboerne i utløpsområdet for fjellskredet inviteres til å delta. 
4. Kåfjord kommune viser også til arbeidet med beredskapsplanleggingen for Gámanjunni. I den 
forbindelse viser det seg at det ikke er mulig å evakuere budskapen, og nødslakt ved første 
evakuering må gjennomføres. Evakueringsplanen for disse eiendommene utarbeides i samarbeid 
med Mattilsynet. 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskap- 04.02.2019  

Behandling: 
Bjørn Inge Mo AP erklærte seg inhabil etter Forvaltningsloven § 6 og fratrådte møtet, 
varamedlem Marian M. Myrseth tiltrådte møtet. 
 
Einar Eriksen Krf kom med følgende forslag fra Krf, Sp og Msnbl: 
Pkt 2: Stryke: «20% av» 
Pkt 3: Stryke: «/seminar» 
 
Marian M. Myrseth AP kom med følgende tilleggspkt i slutten av pkt.2: 
«I den forbindelse må kommunen få bistand fra staten» 
 
Pkt.1: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Pkt.2: Samarbeidsgruppa Sp, Krf, Msnbl sitt endringsforslag, mot AP sitt forslag, 
Samarbeidsgruppas forslag fikk 3 stemmer, Aps forslag falt da det fikk 2 stemmer. 
Pkt.3: Samarbeidsgruppa Sp, Krf, Msnbl sitt endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Bjørn Inge Mo tiltrådte møtet. 
Marian M. Myrseth fratrådte møtet. 



Eva T. Skogstad fratrådte møtet kl.11.40. 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommune støtter opp om anken fra beboerne som bor i det direkte utløpsområdet for 

fjellskred fra Gámanjunni.  Anken gjelder NVE sitt avslag av 26.11.18, på søknad om flytting av 
bebyggelse. 

2. Pga de høye kostnadene knyttet til flytting, er Kåfjord kommune ikke i en slik økonomisk stilling 
at kommunen kan dekke distriktsandelen.   

3. Kåfjord kommune tar kontakt med OED, NVE og FM for et møte om hvordan de økonomiske 
konsekvensene kan ivaretas.  Beboerne i utløpsområdet for fjellskredet inviteres til å delta. 

 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Kåfjord kommune støtter opp om anken fra beboerne som bor i det direkte utløpsområdet for 

fjellskred fra Gámanjunni.  Anken gjelder NVE sitt avslag av 26.11.18, på søknad om flytting av 
bebyggelse. 

2. Pga de høye kostnadene knyttet til flytting, er Kåfjord kommune ikke i en slik økonomisk stilling 
at kommunen kan dekke 20 % av distriktsandelen.   

3. Kåfjord kommune tar kontakt med OED, NVE og FM for et møte/seminar om hvordan de 
økonomiske konsekvensene kan ivaretas.  Beboerne i utløpsområdet for fjellskredet inviteres til 
å delta. 

 
 
 

PS 6/19 Høydebasseng Løkvoll - Manndalen vannverk 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 12.02.2019  

Behandling: 
Ordfører Svein O. Leiros kom med følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes. 
Det ønskes en ny utredning i forbindelse til lekkasjer på linja, samt innsnevring og kostnader for 
en rundkjøring i Manndalen. 
Saken legges fram til neste møte. 
 
Votering: 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Saken utsettes. 
Det ønskes en ny utredning i forbindelse til lekkasjer på linja, samt innsnevring og kostnader for 
en rundkjøring i Manndalen. 
Saken legges fram til neste møte. 
 
 
 



 
 

Saksprotokoll i Formannskap- 04.02.2019  

Behandling: 
Hovedutvalg for miljø, drift og utvikling sitt vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Administrasjonen igangsetter prosjektering av Høydebasseng Løkvoll - Manndalen vannverk i 

henhold til anbefalte utbyggingstrinn 1 og 2 i rapport av 18.12.2018 
2. Prosjektering av utbyggingstrinn 1- høydebasseng i kombinasjon med bygging av ny ledning 

prioriteres inneværende år, og kostnadene (sum 562 500,- inkl.mva) dekkes av låneopptak. 
3. Kostnadene til prosjektering av utbyggingstrinn 2 legges til kapitalbudsjett 2020. 
4. Utbyggingskostnadene (Vanntiltak Øvermyra: 5 500 000,- + 5 750 000,- inkl. mva) er lagt i 

økonomiplan for 2020-2022, kapitalbudsjettet for 2020. 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 22.01.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig pkt 1 enstemmig vedtatt.  Rådmannen endrer pkt 2;til 
utbyggingstrinn 1 – høydebasseng i kombinasjon med bygging av ny ledning osv. 
Nytt pkt 2 enstemmig vedtatt. 
 

1. Administrasjonen igangsetter prosjektering av Høydebasseng Løkvoll - Manndalen vannverk i 
henhold til anbefalte utbyggingstrinn 1 og 2 i rapport av 18.12.2018 

2. Prosjektering av utbyggingstrinn 1- høydebasseng i kombinasjon med bygging av ny ledning 
prioriteres inneværende år, og kostnadene (sum 562 500,- inkl.mva) dekkes av låneopptak. 

3. Kostnadene til prosjektering av utbyggingstrinn 2 legges til kapitalbudsjett 2020. 
4. Utbyggingskostnadene (Vanntiltak Øvermyra: 5 500 000,- + 5 750 000,- inkl. mva) er lagt i 

økonomiplan for 2020-2022, kapitalbudsjettet for 2020. 
 
 

Vedtak: 
1. Administrasjonen igangsetter prosjektering av Høydebasseng Løkvoll - Manndalen vannverk i 

henhold til anbefalte utbyggingstrinn 1 og 2 i rapport av 18.12.2018 
2. Prosjektering av utbyggingstrinn 1- høydebasseng i kombinasjon med bygging av ny ledning 

prioriteres inneværende år, og kostnadene (sum 562 500,- inkl.mva) dekkes av låneopptak. 
3. Kostnadene til prosjektering av utbyggingstrinn 2 legges til kapitalbudsjett 2020. 
4. Utbyggingskostnadene (Vanntiltak Øvermyra: 5 500 000,- + 5 750 000,- inkl. mva) er lagt i 

økonomiplan for 2020-2022, kapitalbudsjettet for 2020. 
 
 
 
 
 



Rådmannens innstilling 
1. Administrasjonen igangsetter prosjektering av Høydebasseng Løkvoll - Manndalen vannverk i 

henhold til anbefalte utbyggingstrinn 1 og 2 i rapport av 18.12.2018 
2. Prosjektering av utbyggingstrinn 1 (I og II) prioriteres inneværende år, og kostnadene (sum 

562 500,- inkl.mva) dekkes av låneopptak. 
3. Kostnadene til prosjektering av utbyggingstrinn 2 legges til kapitalbudsjett 2020 
4. Utbyggingskostnadene (Vanntiltak Øvermyra: 5 500 000,- + 5 750 000,- inkl. mva) er lagt i 

økonomiplan for 2020-2022, kapitalbudsjettet for 2020. 
 

 
 



PS 7/19 Flytekai tilhørende Manndalen sjøbuer 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 12.02.2019  

Behandling: 
Tor Mikalsen stilte spørsmål om sin habilitet, og fratrådte møtet. 
Tor Mikalsen ble erklært inhabil av et enstemmig kommunestyre, etter Forvaltningsloven § 
6b. 
 
Ordfører Svein O. Leiros kom med følgende forslag: 

1. Kåfjord Kommune beholder landgangen og flytebrygga som av og pålastning til brukere 
av havna og forespør Manndalen båtforening om drift og vedlikehold for ettertiden 

2. Kåfjord kommune v/Ordfører går i dialog/forhandlinger med Manndalen sjøbuer for en 
kompensasjon for å miste retten til utliggere og avtalen forelegges Kommunestyre for 
endelig godkjenning.  

Votering: 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 

1. Kåfjord Kommune beholder landgangen og flytebrygga som av og pålastning til brukere 
av havna og forespør Manndalen båtforening om drift og vedlikehold for ettertiden 

2. Kåfjord kommune v/Ordfører går i dialog/forhandlinger med Manndalen sjøbuer for en 
kompensasjon for å miste retten til utliggere og avtalen forelegges Kommunestyre for 
endelig godkjenning.  

 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 22.01.2019  

Behandling: 
Tor Mikalsen (MDG) ønsker å melde seg inhabil pga slektsforhold etter forvaltningsloven 
§6b. Utvalget erklærer Tor Mikalsen (MDG) inhabil i saken. Tor Mikalsen fratrer. 
 
Utvalget gjorde følgende enstemmige innstilling til vedtak; 

 
1. Kåfjord kommune har opparbeidet molo, flytekaianlegg i havneanlegget på Løkvoll. I k-

sak ble det vedtatt at det kun skal være 2 aktører i havna, Kåfjord kommune og 
Manndalen båtforening. Med den oppgradering av havna som nå er foretatt har 
næringsdrivende plass i anlegget ved kommunens flytekai, dette gjelder også 
Manndalen sjøbuer.  Næringsdrivende har da ingen investerings- eller driftskostnader, 
og det er kommunen som forsikrer flytekaianleggene. 

2. Manndalen sjøbuer tilbys en engangskompensasjon på kr 100.000,- for arbeid med 
flytebrygge. Teknisk kvalitet er så dårlig at flytebrygga ikke kan brukes av kommunen.   

 



3. Kåfjord kommune dekker utgiftene for sanering av flytebrygga. 
4. Dersom ønskelig kan Manndalen sjøbuer selge flytebrygga i egen regi. Flytekaia må da 

fjernes innen 01.06.19.  Beløpet dekkes av ansvar 654 som tilføres midler fra 
formannskapets reserve. 
 

 
 
 

Vedtak: 
 

1. Kåfjord kommune har opparbeidet molo, flytekaianlegg i havneanlegget på Løkvoll. I k-
sak ble det vedtatt at det kun skal være 2 aktører i havna, Kåfjord kommune og 
Manndalen båtforening. Med den oppgradering av havna som nå er foretatt har 
næringsdrivende plass i anlegget ved kommunens flytekai, dette gjelder også 
Manndalen sjøbuer.  Næringsdrivende har da ingen investerings- eller driftskostnader, 
og det er kommunen som forsikrer flytekaianleggene. 

2. Manndalen sjøbuer tilbys en engangskompensasjon på kr 100.000,- for arbeid med 
flytebrygge. Teknisk kvalitet er så dårlig at flytebrygga ikke kan brukes av kommunen.   

3. Kåfjord kommune dekker utgiftene for sanering av flytebrygga. 
4. Dersom ønskelig kan Manndalen sjøbuer selge flytebrygga i egen regi. Flytekaia må da 

fjernes innen 01.06.19.  Beløpet dekkes av ansvar 654 som tilføres midler fra 
formannskapets reserve. 
 

 
 
 

 

Referat møte Manndalen sjøbuer 

Bilder flytekai 

Kommentarer/innspill etter dialogmøte 14.12.18 

Kommentarer etter dialogmøte 14.12.18 - overtakelse av flytekai 

Rådmannens innstilling 
1. Flytekai tilhørende Manndalen sjøbuer overtas vederlagsfritt. Teknisk kvalitet på flytebrygga er 

ikke dokumentert, og kan da ikke brukes av kommunen. 
2. Kåfjord kommune dekker utgiftene til sanering av flytekaia 

 
 
 


