
 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Møteprotokoll 
 
Utvalg: Formannskap -  Næringssaker 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
Dato: 01.03.2019 
Tidspunkt: 10:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Svein Oddvar Leiros Leder SPA 
Einar Eriksen Medlem KRF 
Mathias Nilsen Medlem UR 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Bjørn Inge Mo MEDL AP 
Britt Pedersen MEDL AP 
Ludvig Rognli NESTL MSNBL 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Magne Monsen Ludvig Rognli KRF 

 
Merknader 
 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Einar Pedersen Rådmann 
Greta Larsen Møtesekretær 
Jens Kristian Nilsen Næringskonsulent 

 
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. 
 
 
   Svein O. Leiros (s.)     Einar Eriksen (s.)     Mathias Nilsen (s.)   
 
   Magne Monsen (s.)  
 
 



       Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 18/19 Delegerte vedtak Formannskap næring jan-2019  2019/30 
PS 19/19 Søknad støtte om tilskudd til oppbygging av 

nedbrente gapahuker 
 2015/359 

PS 20/19 Søknad om deling av eiendommen gnr. 9 bnr. 32, 
tilleggsareal til eiendommen gnr. 9 bnr. 61. 

 2018/451 

 
Møtet ble startet kl.10.00. 
 
Møtet ble hevet kl.10.35. 
  



 

PS 18/19 Delegerte vedtak Formannskap næring jan-2019 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 01.03.2019  

Behandling: 
Tatt til orientering. 
 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Delegerte vedtak tas til orientering.  
 

 

PS 19/19 Søknad støtte om tilskudd til oppbygging av nedbrente gapahuker 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 01.03.2019  

Behandling: 
Magne Monsen Krf: Vil berømme KNIK, og spesielt Villy Ballovarre sitt arbeid, med 
gapahukene. 
 
Næringsstyret kom med følgende endring på pkt.1. og nytt pkt.7: 

1. Kåfjord næringsstyre viser til næringsstyrets politisk sak 2/2019 behandlet 4.02.19 der 
det ble bevilget kr.20.000,- og gir støtte på kr 10.000,-, til sammen kr.30.000,- til 
oppbygging av de 2 nedbrente gapahukene.  

7. Vedtaket bygger på at de har utført en enorm innsats i oppbygning av gapahuker og 
tilrettelegging for fysiskaktivitet og lavterskeltilbud. Kåfjord næringsstyre vil berømme 
engasjementet til Knik og da spesielt primusmotor Villy Ballovarre. 
Kåfjord næringsstyret beklager på det sterkeste de skadeverk som er skjedd de siste 
årene, og håper at disse hendelsene ikke vil gå på bekostning av frivillig engasjement til 
lag og foreninger og enkeltpersoner. 
 

Rådmannens innstilling med endring på pkt.1 og nytt pkt.7, ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord næringsstyre viser til næringsstyrets politisk sak 2/2019 behandlet 4.02.19 der 

det ble bevilget kr.20.000,- og gir støtte på kr 10.000,-, til sammen kr.30.000,- til 
oppbygging av de 2 nedbrente gapahukene. 

2. Kulturbudsjettet, budsjettpost 1.4718.453.380 tilskudd til lag og foreninger, styrkes med 
kr 15 000,-.  



3. Formannskapets reserve reduseres med tilsvarende beløp. 
4. Rådmannen foretar budsjettregulering.  
5. Beløpet utbetales etter at Kåfjord kommune har mottatt dokumentasjon på utgifter til 

omsøkt prosjekt.  
6. Dokumentasjon på utgifter til omsøkt prosjekt må være kommunen i hende innen 6 

måneder fra dato for behandling i utvalg.  
7. Vedtaket bygger på at de har utført en enorm innsats i oppbygning av gapahuker og 

tilrettelegging for fysiskaktivitet og lavterskeltilbud. Kåfjord næringsstyre vil berømme 
engasjementet til Knik og da spesielt primusmotor Villy Ballovarre. 
Kåfjord næringsstyret beklager på det sterkeste de skadeverk som er skjedd de siste 
årene, og håper at disse hendelsene ikke vil gå på bekostning av frivillig engasjement til 
lag og foreninger og enkeltpersoner 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Kåfjord næringsstyre gir støtte som omsøkt, kr 15 000,-, til oppbygging av nedbrente 

gapahuker.  
2. Kulturbudsjettet, budsjettpost 1.4718.453.380 tilskudd til lag og foreninger, styrkes med 

kr 15 000,-.  
3. Formannskapets reserve reduseres med tilsvarende beløp. 
4. Rådmannen foretar budsjettregulering.  
5. Beløpet utbetales etter at Kåfjord kommune har mottatt dokumentasjon på utgifter til 

omsøkt prosjekt.  
6. Dokumentasjon på utgifter til omsøkt prosjekt må være kommunen i hende innen 6 

måneder fra dato for behandling i utvalg.  
 

 

PS 20/19 Søknad om deling av eiendommen gnr. 9 bnr. 32, tilleggsareal til 
eiendommen gnr. 9 bnr. 61. 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 01.03.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
I medhold av Plan- og bygningsloven § 20-1 m) tillates fradeling av et areal på ca. 19 daa av 
eiendommen gnr. 9 bnr. 32 som tilleggsareal til eiendommen gnr. 9 bnr. 61. Det er ved 
avgjørelsen lagt vekt på at omsøkte fradeling ikke medfører endret bruk av største delen av det 
aktuelle arealet. Videre er det vektlagt erververs behov for tilleggsareal.   
 
I medhold av Plan- og bygningslovens kap. 19 gis det også dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel for omsøkte fradeling. Dispensasjonsvedtaket begrunnes med at omsøkte fradeling ikke 
medfører endret bruk av størstedelen av det aktuelle arealet.  
 
Det forutsettes at det fradelte arealet sammenføyes til eiendommen gnr. 9 bnr.61. 



 
 
 

Rådmannens innstilling 
I medhold av Plan- og bygningsloven § 20-1 m) tillates fradeling av et areal på ca. 19 daa av 
eiendommen gnr. 9 bnr. 32 som tilleggsareal til eiendommen gnr. 9 bnr. 61. Det er ved 
avgjørelsen lagt vekt på at omsøkte fradeling ikke medfører endret bruk av største delen av det 
aktuelle arealet. Videre er det vektlagt erververs behov for tilleggsareal.   
 
I medhold av Plan- og bygningslovens kap. 19 gis det også dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel for omsøkte fradeling. Dispensasjonsvedtaket begrunnes med at omsøkte fradeling ikke 
medfører endret bruk av størstedelen av det aktuelle arealet.  
 
Det forutsettes at det fradelte arealet sammenføyes til eiendommen gnr. 9 bnr.61. 


