
 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Møteprotokoll 
 
Utvalg: Formannskap 
Møtested: Formannskapssal, 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 

 
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. 
 
_____________________ _____________________ _____________________ 
 
 
_____________________ _____________________ _____________________ 
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Møtet ble startet kl.10.36. 
 
Magne Monsen Krf stilte spørsmål om nye Helsesenteret, om inventar er kjøpt inn, og om de 
flytter inn som planlagt? 
 
Møtet ble hevet kl.12.45. 
  



RS 3/19 Saksliste og dokumenter til møte i regionrådet 26.02.19 

  



PS 13/19 Delegerte saker Formannskap januar-februar 2019 

Saksprotokoll i Formannskap- 01.03.2019  

Behandling: 
Tatt til orientering. 
 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Tatt til orientering. 
 
 
 

PS 14/19 Tilskudd til Hjertekompresjonsmaskin til Kåfjordambulansen 

Saksprotokoll i Formannskap- 01.03.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Formannskapet bevilger kr.15.000,-  
Beløpet belastes formannskapets reserve. 
Beløpet er overført til Spleis.no. 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet bevilger kr.15.000,-  
Beløpet belastes formannskapets reserve. 
Beløpet er overført til Spleis.no. 
 
 



PS 15/19 Valg av representant til arbeidsgruppe- markering 75 år siden 
evakueringen 

Saksprotokoll i Formannskap- 01.03.2019  

Behandling: 
Ordfører Svein O. Leiros redegjorde for sak. 
Magne Monsen Krf foreslo at skoleoppgaver som er skrevet om evakueringa blir synliggjort. 
 
Formannskapet kom med følgende forslag: 

1. Kåfjord formannskap ser svært positivt på initiativet til å opprette en markering av 75-års 
jubileet etter evakueringa. Dette er viktig historie, ikke bare for Kåfjord, men for hele 
regionen. 

2. Kåfjord formannskap er enig med saksbehandler, at ordfører og kulturkonsulenten tiltrer 
arbeidsgruppa, i tillegg til de representantene som forslått i saksutredningen. 

3. I tillegg til ordfører velges en representant fra Nord-Troms museum, og Einar Eriksen 
velges som vara for ordfører.  

 
Forslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt, rådmannens innstilling falt. 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord formannskap ser svært positivt på initiativet til å opprette en markering av 75-års 

jubileet etter evakueringa. Dette er viktig historie, ikke bare for Kåfjord, men for hele 
regionen. 

2. Kåfjord formannskap er enig med saksbehandler, at ordfører og kulturkonsulenten tiltrer 
arbeidsgruppa, i tillegg til de representantene som forslått i saksutredningen. 

3. I tillegg til ordfører velges en representant fra Nord-Troms museum, og Einar Eriksen 
velges som vara for ordfører.  

 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 

1. Det velges politisk representant med vara til arbeidsgruppa for markeringen av 75 år 
siden evakueringen.  

 
 

PS 16/19 Krav om erstatning for tapt inntekt pga manglende-dårlig isbryting 
sesongen 2018 

Saksprotokoll i Formannskap- 01.03.2019  

Behandling: 
Formannskapet tok opp opprinnelig innstilling til Hovedutvalg for miljø, drift og utvikling, 
forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak: 
1. Krav om at kommunen tilskriver Fiskeridirektoratet og ber om at Myrhaug ikke strykes 

av manntallet etterfølges delvis; Fiskeridirektoratet er tilskrevet, men dersom Myrhaug 
strykes fra manntallet må han selv klage til direktoratet. 

2. Krav om erstatning pålydende 70 000,- avslås med følgende begrunnelse: Isbryting ble 
gjennomført i henhold til kontrakt for perioden januar-april 2018. 

 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskap- 03.12.2018  

Behandling: 
Liv Hestdal AP erklærte seg inhabil etter Forvaltningsloven § 6 b. og fratrådte møtet. 
Et enstemmig formannskap erklærte Liv Hestdal inhabil. 
  
Formannskapet kom med følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes, det bes om utredning på anbudet med vurdering, anbudspapirer og utlysning. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Saken utsettes, det bes om utredning på anbudet med vurdering, anbudspapirer og utlysning. 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 26.11.2018  

Behandling: 
MDG fremmer forslag til nytt punkt 2; 
 
2. Krav om erstatning etterfølges gradvis: Kommunen utbetaler en erstatning på kr. 50 000,-. 
Beløpet reduseres fordi tap som eventuelt følger av å bli strøket av momsregisteret, 
merkeregisteret og nedgradering til fritidsfisker ikke kan kompenseres så lenge det ikke har 
skjedd. 
 
 
Rådmannens innstilling vedtatt mot en stemme. 
 

1. Krav om at kommunen tilskriver Fiskeridirektoratet og ber om at Myrhaug ikke strykes 
av manntallet etterfølges. Fiskeridirektoratet er tilskrevet og har gitt følgende 
tilbakemelding; Dersom Myrhaug strykes fra manntallet, må han selv benytte sin 
klagerett til direktoratet. 

2. Krav om erstatning pålydende 70 000,- avslås med følgende begrunnelse: Isbryting ble 
gjennomført i henhold til kontrakt for perioden januar-april 2018. 

 
 



Vedtak: 
 
 

1. Krav om at kommunen tilskriver Fiskeridirektoratet og ber om at Myrhaug ikke strykes 
av manntallet etterfølges delvis; Fiskeridirektoratet er tilskrevet, men dersom Myrhaug 
strykes fra manntallet må han selv klage til direktoratet. 

2. Krav om erstatning pålydende 70 000,- avslås med følgende begrunnelse: Isbryting ble 
gjennomført i henhold til kontrakt for perioden januar-april 2018. 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Krav om at kommunen tilskriver Fiskeridirektoratet og ber om at Myrhaug ikke strykes 

av manntallet etterfølges delvis; Fiskeridirektoratet er tilskrevet, men dersom Myrhaug 
strykes fra manntallet må han selv klage til direktoratet. 

2. Krav om erstatning pålydende 70 000,- avslås med følgende begrunnelse: Isbryting ble 
gjennomført i henhold til kontrakt for perioden januar-april 2018. 

 
 

 
 

PS 17/19 Spillemidler kulturarena 2019 

Saksprotokoll i Formannskap- 01.03.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Lavdi- storscenen på Riddusletta rulleres inn på prioritert liste for kulturbygg i 

handlingsprogram for idrett og anlegg 2019-2022, når idrettsrådet avholder sitt årsmøte i 
mai 2019.  

2. Vedtak i medhold av Kommuneloven § 13, grunnet frist for innsending av 
spillemiddelsøknad 1. april 2019.  

 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Lavdi- storscenen på Riddusletta rulleres inn på prioritert liste for kulturbygg i 

handlingsprogram for idrett og anlegg 2019-2022, når idrettsrådet avholder sitt årsmøte i 
mai 2019.  

2. Vedtak i medhold av Kommuneloven § 13, grunnet frist for innsending av 
spillemiddelsøknad 1. april 2019.  

 
 
 



PS 18/19 Rehabilitering av Manndalen basseng 

Saksprotokoll i Formannskap- 01.03.2019  

Behandling: 
Formannskapet kom med følgende endring på pkt.1: 

1. Kåfjord formannskap viser til kommunestyret sitt vedtak i politisk sak 86/2018 av 
20.12.2018, og setter ikke Manndalen basseng på prioriteringslisten for anlegg for idrett 
og fysisk aktivitet 2019. 
 

Rådmannens innstilling med endring ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord formannskap viser til kommunestyret sitt vedtak i politisk sak 86/2018 av 

20.12.2018, og setter ikke Manndalen basseng på prioriteringslisten for anlegg for idrett 
og fysisk aktivitet 2019. 

2. Kåfjord kommune registrerer Manndalen Basseng AS i Kulturdepartementets 
anleggsregister 

 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 22.01.2019  

Behandling: 
 
Tor Mikalsen tiltrer møte. 
Rådmannen trekker saka. 
Saken legges fram for formannskapet. 
 
 

Vedtak: 
Rådmannen trekker saka.  
Saken legges fram for formannskapet. 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 

1. Kåfjord kommune setter ikke Manndalen basseng på prioriteringslisten for anlegg for 
idrett og fysisk aktivitet 2019 

2. Kåfjord kommune registrerer Manndalen Basseng AS i Kulturdepartementets 
anleggsregister 

 



 

PS 19/19 Søknad om midlertidig dispensasjon for plasthall på Løkvoll 

Saksprotokoll i Formannskap- 01.03.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Det gis ikke dispensasjon, jf. plan og bygningsloven § 19-3, slik at plasthallen til 

Contexo AS, på gnr 29, bnr 69, på Løkvoll, kan bli stående til 1.12.2021. 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Det gis ikke dispensasjon, jf. plan og bygningsloven § 19-3, slik at plasthallen til 

Contexo AS, på gnr 29, bnr 69, på Løkvoll, kan bli stående til 1.12.2021. 
 
 

PS 20/19 Finansiering av skredsikring i Olderdalen 

Saksprotokoll i Formannskap- 01.03.2019  

Behandling: 
Ordfører Svein O. Leiros redegjorde for sak. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommune bevilger kr. 430.000,- til skredsikring i Olderdalen for 2019. 
2. Beløpet utgiftsføres på konto 04000 6965 315. 
3. Investeringen finansieres ved kompensasjon for merverdiavgift samt låneopptak. 
4. Rådmannen gjennomfører budsjettregulering. 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
 

1. Kåfjord kommune bevilger kr. 430.000,- til skredsikring i Olderdalen for 2019. 
2. Beløpet utgiftsføres på konto 04000 6965 315. 
3. Investeringen finansieres ved kompensasjon for merverdiavgift samt låneopptak. 
4. Rådmannen gjennomfører budsjettregulering. 

 
 



 
 

PS 21/19 Søknad om støtte til innkjøp av lydanlegg i kultursalen på 
kultursenteret 

Saksprotokoll i Formannskap- 01.03.2019  

Behandling: 
Formannskapet kom med følgende forslag: 

1. Kåfjord formannskap støtter søknaden som omsøkt, dersom avtale om gratis leie inngås, 
for møter i regi av Kåfjord kommune. 

2. Beløpet på kr.97.718,- belastes formannskapets reserve. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord formannskap støtter søknaden som omsøkt, dersom avtale om gratis leie inngås, 

for møter i regi av Kåfjord kommune. 
2. Beløpet på kr.97.718,- belastes formannskapets reserve. 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
 


