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Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

RS 2/19 Protokoll fra møte i regionrådet  2015/850 
RS 3/19 Årsmelding fra Hålogaland lagmannsrett  2015/1612 
RS 4/19 Negativ revisjonsberetning 2018  2015/445 
RS 5/19 Informasjon til havbrukskommuner og veileder 

bestemmelsesrett oppdrettsindustri 
 2019/87 

RS 6/19 Årsmelding for kontrollutvalget og oppfølging 
om rapport kvalitet i grunnskolen - frist for ev 
tilbakemelding 22.03.19 

 2015/20 

RS 7/19 Kontrollrapport 2018 vedrørende 
skatteoppkreverfunksjonen for Kåfjord kommune 

 2016/74 

RS 8/19 Økonomiske nøkkeltall Troms og Finnmark - 
2018 

 2015/695 

RS 9/19 Kåfjord Kommunebarometeret 2019 - foreløpig  2015/695 
PS 8/19 Orienteringssak fra ordføreren   
PS 9/19 Orienteringssak fra rådmannen   
PS 10/19 Økonomirapport 1. kvartal 2019  2015/1642 
PS 11/19 Gratis skolelunch for elever i Kåfjordskolene  2015/1630 
PS 12/19 Erkjentlighetsgave/Medalje for lang og tro 

tjeneste 
 2019/86 

PS 13/19 Søknad om serverings- og skjenkebevilling 2019 
- Riddu Riddu 

 2019/107 

PS 14/19 Svar på - Søknad om dispensasjon fra 
kystsoneplan for endring av anleggsplassering på 
lokalitet Guortesjohka 

 2015/1664 

PS 15/19 Plan, tiltak mv bosetting / integrering av 
flyktinger 

 2015/978 

PS 16/19 Omorganisering av IKT-samarbeidet i Nord-
Troms 

 2016/494 

PS 17/19 Revisjon av "Kriterier for tildeling av Helse- og 
omsorgstjenester" i Kåfjord kommune. 

 2015/108 

PS 18/19 Finansiering av skredsikring i Olderdalen  2016/106 
PS 19/19 Status for voksenopplæringen i Kåfjord kommune  2016/652 
 
Møtet ble satt kl.11.15. 
Godkjenning av innkalling og saksliste. 
Valg av settevaraordfører: Magne Monsen foreslo Einar Eriksen. Bjørn Inge Mo foreslo Aud 
Marthinsen. Bjørn Inge Mo trakk sitt forslag. Einar Eriksen - enstemmig valgt. 
Protokollunderskrivere: Bjørn Inge Mo AP og Magne Monsen Krf – enstemmig valgt. 



Bernt E. I. Lyngstad kom med permisjonssøknad fra kl.13.20. - enstemmig innvilget. 
Tor Mikalsen MDG stilte spørsmål om referatsakene 2/19, 6/19, 7/19. 
Aud Marthinsen Frp: All honnør til kommunen i forhold til referatsak 9/19. 
Referatsaker: tatt til orientering. 
 
Politiet ved Politiinspektør Ole Johan Skogmo orienterte i forhold til Politiets arbeid, 
organisering og kriminalstatistikk for Nord-Troms og Kåfjord. 
 
Visit Lyngenfjord ved Georg Sichelschmidt orienterte om bærekraftig samferdsel, 
reiselivsnæring, økt synlighet og lønnsomhet, og reiselivsstrategien. 
 
WSP ved Torfinn Bobakk orienterte om Nye Helsetunet. 
 
Ungdomsrådet ved leder Oliver Løvli orienterte om ungdomsrådets arbeid: 
Nyttårsturneringen er arrangert, Skredkurs for ungdom er arrangert, Sykkeldag skal arrangeres i 
august, og samarbeidet med eldrerådet. 
Tatt til orientering. 
 
Bernt E. I. Lyngstad ble innvilget permisjon, og fratrådte møtet kl.13.20. Liv Hestdal tiltrådte 
møtet. 
Oliver Løvli ble innvilget permisjon, og fratrådte møtet kl.13.55. 
Rita Solberg ble innvilget permisjon, og fratrådte møtet kl.16.30. 
Even Steinlien ble innvilget permisjon, og fratrådte møtet kl.16.45. 
 
Møtet ble hevet kl.15.55. 
 

RS 2/19 Protokoll fra møte i regionrådet 

RS 3/19 Årsmelding fra Hålogaland lagmannsrett 

RS 4/19 Negativ revisjonsberetning 2018 

RS 5/19 Informasjon til havbrukskommuner og veileder bestemmelsesrett 
oppdrettsindustri 

RS 6/19 Årsmelding for kontrollutvalget og oppfølging om rapport kvalitet i 
grunnskolen - frist for ev tilbakemelding 22.03.19 

RS 7/19 Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for 
Kåfjord kommune 

RS 8/19 Økonomiske nøkkeltall Troms og Finnmark - 2018 

RS 9/19 Kåfjord Kommunebarometeret 2019 - foreløpig 

  



PS 8/19 Orienteringssak fra ordføreren 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 23.04.2019  

Behandling: 
Nord-Troms Regionråd (NTRR) hadde fredag 22.02 felles møte med Tromsø området regionråd. 
Agendaen for møte var å se på eventuelle samarbeid i framtiden. Årsaken er at man fra NTRR ser at i 
den nye strukturen til fylkeskommunen er det viktig både se mot Tromsø og Alta for videre samarbeid på 
regionalt nivå.  
I den nye kommuneloven som trer i kraft etter valget skal det ikke hete regionråd lengre, men 
interkommunale politiske råd. Det vil igjen si at det politiske samarbeidet skal styrkes på i regionene, så 
det vil være viktig for regionrådet å «rigge» seg til denne organiseringa.  
NTRR jobber også med et møte med vest Finnmark regionråd, og skal prøve å få dette til 03. Juni i Alta, 
i forkant av det som fylkesmannen har innkalt til.  
Prosjektet drivkraft Nord-Troms har så vidt startet med det første styrings gruppemøte. Prosjektleder 
Gunnbjørg Nygård Melkiosen starter for fullt 01.06.  
Så jobbes det enda med å sikre finansieringa for Studiesenteret. Dette arbeidet har nesten pågått siden 
oppstarten i 2006, og man har ikke klart å få til en forutsigbar finansiering av studiesenteret. 
Finansieringa er jo som kjent Nord-Troms 6 kommunene som står for, i sammen med Troms 
Fylkeskommune.  
Man har blitt brukt som en «kasteball» fra den ene institusjon til den andre, og ikke klart å få et klart svar 
fra hverken regjeringen, stortinget eller universitetet. I starten av mars tok regionrådsleder kontakt med 
fylkesrådet og vi i sammen fikk til et møte med rektor Anne Husebekk i Norges arktiske universitet 
fredag 15.03 i Tromsø. Der møtte dem fem fra universitetet, samt regionrådsleder, leder for 
Studiesenteret, fylkesråd Sigrid Ina Simonsen og fylkesråd Roar Sollid. Det var et meget positivt møte, 
som igjen resulterte i at den 30.04 skal vi møte forsknings- og utdanningsministeren Iselin Nybø i 
Tromsø, med tema om videre finansiering av Nord-Troms Studiesenter.  
Den 30.04 er det også representantskapsmøte i Nordreisa for Nord-Troms Regionråd, der alle 
formannskapsmedlemmene er innkalt, og det er viktig å melde forfall dersom dere ikke kan møte, slik at 
vara kan bli innkalt. Undertegnende er som sagt tidligere på møte med ministeren og kan dessverre ikke 
møte.  
Den 07. og 08. Mai er Nord-Troms Regionråd invitert av distriktssenteret til Sogndal i sammen med 
Fylkesråd Willy Ørnebakk. Distriktssenteret var som kjent i Kåfjord i fjor sommer å lagde en film om 
Kåfjord om verdiskapning i distriktet. Denne filmen blir vist rundt omkring i en rekke seminarer og kurs. 
Sognefjorden region er på mange måter lik Nord-Troms region og man ønsket å dra veksler på disse 
regionene og lære av hverandre. Programmet for turen trur jeg blir veldig bra, og det er lagt opp til flere 
møter på Campus Sogndal, Sognefjorden regionråd, Merkur ordningen, besøk Visit Sognefjorden m.m. 
Vi skal blant annet fortelle dem om RUST og de andre satsningene vi har gjort i Nord- Troms. 
 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 

PS 9/19 Orienteringssak fra rådmannen 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 23.04.2019  

Behandling: 
Bernt E. I. Lyngstad fratrådte kl.13.20. Liv Hestdal tiltrådte møtet. 
 



Skredsikring: Olderdalen – gjenstår avslutningsarbeider, tas i løpet av sommeren. Samuelsberg - 
pågår, vil bli ferdigstilt i høst 
Storhaugen – gjenstår riving av et hus. Kommet inn enda en søknad – saken vil bli forelagt til 
politisk behandling. 
Gammanjunni – søknader om flytting avslått av NVE, påklaget til OED. Møte med OED den 
25. april. 
Veier / veilys: Møte mellom SVV og Kåfjord kommune den 25. april med følgende tema: 

1. Kommunal planlegging sett opp mot fremtidig E6 trasé. 
2. Kommunen ønsker en gjennomgang av prosessen ved oppgradering E6 Birtavarre – 
Langslett. Når kan man forvente at prosjektet materialiserer seg i form av planlegging, 
linjevalg, NTP, gjennomføring mv. 
3. «Modulvogntogsving» i Djupvik. Det er avsatt penger til regulering av dette. 
4. Tiltak for to smale bruer i Olderdalen. 
5. Veglys. 
6. Fartsgrenser. 
7. Anvendelse av 1,5 mill til TS tiltak bevilget etter sykkelveginspeksjon. 
 

For øvrig har kommunen pågående tiltak med LED-belysning av kommunale veier, 
råtekontroller av stolper mm. 
Sentrum Løkvoll: Arbeidene skal være avsluttet sommer/høst 2019. Samarbeid mellom SVV, 
Kåfjord kommune, nærings- / grendeutvalg i Manndalen. SVV har engasjert landskapsarkitekt. 
Kåfjord Helsetun skal tas i bruk 4. juni. Forsinket pga anskaffelsestiltak for sent i gangsatt. 
Sentrum Løkvoll: Arbeidene skal være avsluttet sommer/høst 2019. Samarbeid mellom SVV, 
Kåfjord kommune, nærings- / grendeutvalg i Manndalen 
Sentrum Olderdalen: Prosesser i tilknytning til vedtatt sentrumsplan pågår. Samarbeid med 
lag/foreninger. 
 
Spørsmål: 
Magne Monsen Krf: Veilys? 
Britt Pedersen AP: Veinavn, for de som ikke har fått? 
Status Fossen barnehage? 
Trafikksikkerhetstiltak Biedebakken og Kjerringdalen. 
Aud Marthinsen Frp: Kåfjordbergan må prioriteres. 
Avløpsplan? 
Marian M. Myrseth AP: Lysløypa i Olderdalen? 
Bassenget i Olderdalen? 
Lisa K. Mo AP: Språksenter, stilling som ikke er besatt? 
Tor Mikalsen MDG: Vil de nye folkevalgte få opplæring i forhold til utvalg, spesielt 
kommunestyret? 
Høydebasseng Manndalen? 
 
Svar: 
Rådmann Einar Pedersen: Det blir folkevalgtopplæring. 
Kåfjordbergan inngår i møtet med SVV. 
Språksenteret, veilys, trafikksikkerhetstiltak, veinavn, avløpsplan, lysløype, basseng svarer 
Gunn Andersen på. 
Gunn Andersen: Veilys skal tas opp på møte med SVV, det samme med trafikksikkerhetstiltak. 
Stedsnavnloven med både norsk, samisk og kvenske navn, gjør at det tar lengre tid. 
Lysløype Olderdalen, er i dialog med OIK, ser på alternative løsninger. 
Basseng Olderdalen, ny spillemiddelsøknad er sendt inn. 
Språksenter, 2,5 stillinger er besatt. 



Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 

PS 10/19 Økonomirapport 1. kvartal 2019 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 23.04.2019  

Behandling: 
Rådmann Einar Pedersen redegjorde for saken. 
 
Oliver Løvli UR fratrådte møtet kl.13.55. 
 
Kommunestyret kom med følgende forslag: 
Nytt pkt.2: Kommunestyret ber om en sak til neste møte i forhold til sykefravær, midlertidige 
ansettelser og deltidsstillinger. Det fremmes en strategi for å få ned sykefravær, midlertidig 
ansettelser og deltidsstillinger. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling og kommunestyrets forslag ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Kommunestyret tar vedlagte rapport for 1. kvartal 2019 til orientering. 
2. Kommunestyret ber om en sak til neste møte i forhold til sykefravær, midlertidige 

ansettelser og deltidsstillinger. Det fremmes en strategi for å få ned sykefravær, 
midlertidig ansettelser og deltidsstillinger. 

 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret tar vedlagte rapport for 1. kvartal 2019 til orientering 
 
 

PS 11/19 Gratis skolelunch for elever i Kåfjordskolene 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 23.04.2019  

Behandling: 
Etatsleder oppvekst Elisabeth Gulbrandsen redegjorde for saken. 
 
Samarbeidsgruppa SP, Krf og MSNBL kom med følgende forslag: 

1. Kåfjord kommunestyre er svært positiv til gratis skolelunsj til alle elever i 
Kåfjordskolen. 

2. Kommunestyret ber administrasjonen å utrede de ulike alternativene og synliggjøre 
kostnadene til neste møte. 



3. Det tas sikte på at det blir oppstart av prøveordningen med gratis skolelunsj fra skoleåret 
2019/20. 

 
Votering: 
Samarbeidsgruppas forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommunestyre er svært positiv til gratis skolelunsj til alle elever i 

Kåfjordskolen. 
2. Kommunestyret ber administrasjonen å utrede de ulike alternativene og synliggjøre 

kostnadene til neste møte. 
3. Det tas sikte på at det blir oppstart av prøveordningen med gratis skolelunsj fra skoleåret 

2019/20. 
 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 12.04.2019  

Behandling: 
Det ønskes at saken utredes videre, der man ser på mulighet for elevbedrift og om helsesenterets 
storkjøkken eller Senter for nordlige folk kan bidra. Hva kreves med varm mat og kald mat? 
Saksframlegget skal inneholde prisoverslag.  
 
Det ventes også på svar fra fylkesmannen på prosjektskjønnsmidler. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Det ønskes at saken utredes videre, der man ser på mulighet for elevbedrift og om helsesenterets 
storkjøkken eller Senter for nordlige folk kan bidra. Hva kreves med varm mat og kald mat? 
Saksframlegget skal inneholde prisoverslag.  
 
 
 
 

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 18.03.2019  

Behandling: 
Saken skal behandles i barnas kommunestyre før den skal opp i HOO. Saken utsettes til neste 
HOO.  
 

Vedtak: 
Saken skal behandles i barnas kommunestyre før den skal opp i HOO. Saken utsettes til neste 
HOO.  



 
 
 

Saksprotokoll i Barnas Kommunestyre- 27.03.2019  

Behandling: 
IK-skole legger fram at de har skolelunsj. Det skaper samhold på skolen og gir godt kosthold. 
Lunsjen er for det meste brødmat og enkelte dager med varm mat. Maten er sunn og 
allergivennlig. IK-skolen prøvde å spise samlet med alle på skolen, men det det fungerer best å 
spise i klassen. Det er en ansatt som lager lunsjen. 
Representant fra Manndalen skole legger fram uttalelse fra elevråd og ansatte ved Manndalen 
skole. 
Representant fra Olderdalen skole legger fram uttalelse fra elevråd og ansatte ved Olderdalen 
skole. 
Ordføreren synes dette er en viktig sak. Det er positivt for læringsmiljø og læringsresultat. 
Skolene kan finne lokale løsninger og noen innkjøp kan gjøres. Det er lagt av midler til 
oppussing av Olderdalen skole sitt skolekjøkken. Det bør være lunsj hver dag. Det behøver ikke 
være varm mat. 
 
Barnas kommunestyre ber administrasjonen jobbe videre med saken og fremme saken for 
kommunestyret. Barnas kommunestyre ber administrasjonene søke prosjetsmidler.  
Det tas sikte på at det serveres skolelunsj fra skoleåret 2019/20.  
 
Saken ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Barnas kommunestyre ber administrasjonen jobbe videre med saken og fremme saken for 
kommunestyret. Barnas kommunestyre ber administrasjonene søke prosjetsmidler.  
Det tas sikte på at det serveres skolelunsj fra skoleåret 2019/20.  
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Saken legges frem uten innstilling 
 
 
 

PS 12/19 Erkjentlighetsgave/Medalje for lang og tro tjeneste 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 23.04.2019  

Behandling: 
Lisa K. Mo AP kom med følgende forslag: 
Saken sendes tilbake til administrasjonen og utredes bedre, og saken legges fram på neste møte. 
 
Votering: 



Forslaget fra AP ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Saken sendes tilbake til administrasjonen og utredes bedre, og saken legges fram på neste møte. 
 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg- 11.04.2019  

Behandling: 
Diskusjonssak i administrasjonsutvalget. 
  
Forslag til vedtak:  
Administrasjonen fremmer saksfremlegg direkte til kommunestyret om erkjentlighetsgaver. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Administrasjonen fremmer saksfremlegg direkte til kommunestyret om erkjentlighetsgaver. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Saken legges frem for Administrasjonsutvalget som en diskusjonssak uten forslag til vedtak. 
 
 

PS 13/19 Søknad om serverings- og skjenkebevilling 2019 - Riddu Riddu 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 23.04.2019  

Behandling: 
Einar Eriksen Krf kom med følgende forslag: 
Ihht. Kommunens ruspolitiske handlingsplan er kommunens mål å begrense de skader som 
alkohol innebærer for samfunnet og individet. I forhold til dette målet, avslås søknaden om 
skjenkebevilling. 
 
Votering: 
Hovedutvalg for oppvekst og omsorgs innstilling mot Krfs forslag, Krf forslag falt, da det fikk 2 
stemmer, HOOs innstilling ble vedtatt da det fikk 13 stemmer. 
 

Vedtak: 
1. Riddu Riddu gis serveringsbevilling og alminnelig skjenkebevilling for øl og vin, i inngjerdet 
område som anvist på kartskisse over området, i Baldalavvu og for Artistcafè, for dagene torsdag 



11.juli kl.18.00.-01.00, fredag 12. juli fra kl.16.00 til kl.02.00 og lørdag 13. juli 2019 fra kl. 
16.00 til kl. 02.00.  
2. Ansvarlig skjenkestyrer for Riddu Riddu og Artistcafé godkjennes Magne Wilhelmsen, som har 
bestått etablererprøven og skjenkeprøven.  
3. Irene Johansen godkjennes som stedfortreder, med forbehold om at skjenkeprøven bestås. 
4. Norske kokkers landsforbund, avdeling Troms, ved Said Nordin, er ansvarlig for servering av 
mat. 
5. Omsetning inngår i det ordinære regnskapet for Riddu Riddu, 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.  
6. Innehaver av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår etter de 
lover og forskrifter som til enhver tid gjelder. 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 12.04.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling vedtas mot en stemme. 
 

Vedtak: 
1. Riddu Riddu gis serveringsbevilling og alminnelig skjenkebevilling for øl og vin, i inngjerdet 
område som anvist på kartskisse over området, i Baldalavvu og for Artistcafè, for dagene torsdag 
11.juli kl.18.00.-01.00, fredag 12. juli fra kl.16.00 til kl.02.00 og lørdag 13. juli 2019 fra kl. 
16.00 til kl. 02.00.  
2. Ansvarlig skjenkestyrer for Riddu Riddu og Artistcafé godkjennes Magne Wilhelmsen, som har 
bestått etablererprøven og skjenkeprøven.  
3. Irene Johansen godkjennes som stedfortreder, med forbehold om at skjenkeprøven bestås. 
4. Norske kokkers landsforbund, avdeling Troms, ved Said Nordin, er ansvarlig for servering av 
mat. 
5. Omsetning inngår i det ordinære regnskapet for Riddu Riddu, 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.  
6. Innehaver av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår etter de 
lover og forskrifter som til enhver tid gjelder. 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Riddu Riddu gis serveringsbevilling og alminnelig skjenkebevilling for øl og vin, i inngjerdet 
område som anvist på kartskisse over området, i Baldalavvu og for Artistcafè, for dagene torsdag 
11.juli kl.18.00.-01.00, fredag 12. juli fra kl.16.00 til kl.02.00 og lørdag 13. juli 2019 fra kl. 
16.00 til kl. 02.00.  
2. Ansvarlig skjenkestyrer for Riddu Riddu og Artistcafé godkjennes Magne Wilhelmsen, som har 
bestått etablererprøven og skjenkeprøven.  
3. Irene Johansen godkjennes som stedfortreder, med forbehold om at skjenkeprøven bestås. 
4. Norske kokkers landsforbund, avdeling Troms, ved Said Nordin, er ansvarlig for servering av 
mat. 



5. Omsetning inngår i det ordinære regnskapet for Riddu Riddu, 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.  
6. Innehaver av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår etter de 
lover og forskrifter som til enhver tid gjelder. 
 
 
 

PS 14/19 Svar på - Søknad om dispensasjon fra kystsoneplan for endring av 
anleggsplassering på lokalitet Guortesjohka 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 23.04.2019  

Behandling: 
Tor Mikalsen MDG: Er imot denne saken. Hensyn til vern er tilsidesatt, det er ikke brukt rett 
lovgrunnlag, og miljøkonsekvensen er ikke nok utredet. 
18 av 30 fortøyninger vil gå utenfor det nåværende området. 
Ordfører Svein O. Leiros: Det er ikke snakk om for eller mot oppdrett, det skal endres til et mer 
miljøvennlig drift. Dette vil bli mer forutsigbart for Lerøy. 
Einar Eriksen Krf: Det vil bli en omlegging av driften, som vil gi reduksjon i for mengden, 
driften vil bli mer moderne og industriarbeidsplasser vil sikres. Lerøy sier de vil redusere for 
mengden med denne omleggingen. 
Tor Mikalsen MDG: KU er full av feil og mangler. Viktig med samiske interesser, og 
lokalkunnskap om fjorden. 
Bjørn Inge Mo AP: Har respekt for ulike meninger, ønsker ikke å fjerne oppdrett. 
Må ha faktabasert kunnskap, viktig at man reviderer kystsoneplanen først. 
Rita Solberg SP: Vi må forholde oss til fagkompetansen, KU er utarbeidet av fagkompetansen.  
Magne Monsen Krf: De beste vedtakene kan bli hvis man inngår kompromiss?  
Aud Marthinsen Frp: Sier ikke nei til arbeidsplassene, men sier nei til utvidelse av 
oppdrettsanlegget.  
 
Bjørn Inge Mo kom med følgende forslag fra AP, Frp, H og MDG: 

2. Søknad om endring og utvidelse av anlegget avslås. 
3. I forkant av revidering av kystsoneplan forutsettes det at det gjennomføres et 

forskningsprosjekt for å finne årsak til den dramatiske nedgang i fiske på fjorden 
 Vurdere de historiske rettigheter til bruk av sjøarealene 
 Miljø og bunnfauna 
 Sterk involvering av ulike bruksinteresser for å få god og fremtidsrettet avklaringer 

av arealbruk. 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling pkt. 1 falt da det fikk 7 stemmer, 8 stemmer i mot. 
Pkt.2. Formannskapets innstilling mot AP, Frp, H og MDGs forslag, formannskapets innstilling 
falt da det fikk 7 stemmer, 8 stemmer for AP, Frp, H og MDGs forslag. 
Pkt. 3. AP, Frp, H og MDGs forslag ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Søknad om endring og utvidelse av anlegget avslås. 
2. I forkant av revidering av kystsoneplan forutsettes det at det gjennomføres et 

forskningsprosjekt for å finne årsak til den dramatiske nedgang i fiske på fjorden 
a. Vurdere de historiske rettigheter til bruk av sjøarealene 
b. Miljø og bunnfauna 



c. Sterk involvering av ulike bruksinteresser for å få god og fremtidsrettet avklaringer 
av arealbruk. 

 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskap- 23.04.2019  

Behandling: 
Ordfører Svein O. Leiros redegjorde for saken.  
 
Britt Pedersen: Jarle Myrvoll i saksfremlegg, må endres til Jarle Myrhaug. 
Stilte spørsmål om dette er en omlegging eller en utvidelse? 
Ordfører Svein O. Leiros: Dette er en utvidelse av anlegget, 4 nye bur/mære, og en økning til 4000 
tonn. 
Einar Eriksen: Er en miljømessig forbedring, det vil bli bedre forvaltning av driften. 
Bjørn Inge Mo: Er glad for arbeidsplasser, men kystfiskere er bekymret. Kommunen må finne ut hva 
som er galt i fjorden, må få Kystsoneplanen revidert.  
Ordfører Svein O. Leiros: Lerøy trenger forutsigbarhet. 
 
Votering:  
Rådmannens innstilling ble vedtatt mot 2 stemmer. 
 

Vedtak: 
1. Konsekvensutredningen tas til orientering.  
2. Søknaden om endring og utvidelse av anlegget innvilges.  
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Konsekvensutredningen tas til orientering. 
2. Søknaden om endring og utvidelse av anlegget innvilges. 

 
 
 
 

PS 15/19 Plan, tiltak mv bosetting / integrering av flyktinger 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 23.04.2019  

Behandling: 
Rita Solberg SP: Planen sier ikke noe hva som skjer når de er bosatt. Hvem er ansvarlig når de 
er bosatt? 
Lisa K. Mo AP: Stryke under pkt.3.3. i forhold til elev. 
Tor Mikalsen MDG: Er en mer konkret plan. Har alle i Introduksjonsprogrammet IP? 



Ordfører Svein O. Leiros: Kåfjord kommune har etter påtrykk fra Dep. bygd boliger etter 
Hamarøymodellen for å bosette flyktninger. Det er sterkt beklagelig at samme regjering har sagt 
NEI til kommuner med mindre enn 5000 innbyggere, å få bosette flyktninger. 
 
Britt Pedersen AP kom med følgende forslag: 
Planen sendes tilbake til administrasjonen, og en ber om at følgende innspill innarbeides i 
planen: 
 Innspill: 
 1) Innledning 
 forslag: Ønsker å sette inn fra forrige plan: "Det forventes at hele kommuneorganisasjonen 
ivaretar bosettings og integreringsarbeidet i sitt generelle arbeid." 
 3.3 Økonomi 
 Forslag: ta bort siste avsnitt om at pr. nå har kommunen en årlig utgift på kr 1 mill for et barn i 
grunnskolen. Utgiften må dekkes innenfor rammene til oppvekstetaten. 
 4.2 NAV-Kåfjord, flyktningetjenesten 
 Hvorfor forskjell på: 
 Ved bosetting fra IMDI: hjelpe dem inn i ulike fritidsaktiviteter 
 Ved familiegjenforening: Veiledning om fritidsaktiviteter 
 Hvorfor skille mellom dette? Dette kan IKKE anses som god integrering for ALLE: 
 Forslag om at det endres til at begge skal hjelpes inn i ulike fritidsaktiviteter 
 Under punkt om at Flyktningetjenesten ikke skal ha kontakt eller ansvar for barna i det daglige 
etter at familien er bosatt.  
 Forslag: flyktningetjenesten skal bistå barna og foresatte ved behov når det gjelder saker som 
angår barna, men som ikke direkte omhandler barnehage, skole eller SFO 
 4.3 Oppvekst, barn og familie 
 Savner at det er sagt noe om SFO under punkt 4.3 
 Forslag: skole, barnehage og SFO er viktige arenaer for læring av språk og integrering av barn 
og deres familie. Det må legges til rette for at barna kan tilbys SFO-plass slik at de kan delta i 
sosiale settinger med barn da lek er viktig for å lære språk og for sosialisering. 
 Punkt 5: Hvis det ikke er et tilbud om innføringsklasse for Barn fra språklige minoriteter, så 
skal i størst mulig grad plasseres i aldersriktig klasse, men få opplæring etter paragraf 2.8 8 
særskilt norskopplæring. 
 4.7 kultur 
 Forslag: Må ha mer fokus på Fritid: Det må legges til rette for at barna hjelpes inn i ulike 
fritidsaktiviteter da barna med flyktningebakgrunn ikke /er lite integrert i fritidstilbud 
 
Rita Solberg søkte om permisjon fra kl.16.30. søknad ble enstemmig vedtatt, og fratrådte møtet. 
 
Votering: 
Aps sitt endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Plan for integrering og bosetting vedtas med endringer som er fremlagt i møtet. 
Planen tas opp igjen i kommunestyremøtet i juni. 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Fremlagte dokument Handlingsplan for integrering og bosetting av personer med 
flyktningebakgrunn tas til orientering. 
 



PS 16/19 Omorganisering av IKT-samarbeidet i Nord-Troms 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 23.04.2019  

Behandling: 
Votering: 
Administrasjonsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord Kommunestyre godkjenner Samarbeidsavtale og vedtekter tilknyttet NorIKT. 
2. Samarbeidet organiseres som et tjenestesamarbeid ihht §27 i gjeldende kommunelov og 

§ 19-1, “Kommunalt oppgavefellesskap”, i ny kommunelov. 
3. Skjervøy kommune blir administrasjonskommune. 
4. Kommunestyret ber rådmannen videredelegere myndighet til 

administrasjonskommunen for de oppgaver som skal utføres og avgjørelser som skal 
treffes ihht samarbeidsavtalen. 

5. Alle lønnsutgifter til felles IKT-ansatte og utgifter knytta til datasenteret i Olderdalen 
fordeles etter 40/60-prinsippet. Utgifter som kan henledes til enkeltkommune(r), dekkes 
ikke av samarbeidet. 

6. Ny organisering trer i kraft 1.1. 2020, forutsatt likelydende vedtak i alle 5 
samarbeidskommuner. 

7. Rettigheter for ansatte i en ny organisering vil følge regler for 
virksomhetsoverdragelse, i arbeidsmiljøloven §16. Før iverksettelse skal ansattes 
rettigheter nedfelles i egen avtale. 

8. Fram til ny organisering trer i kraft, skal det arbeides med organisasjonsutvikling blant 
IT- ansatte høsten 2019. Skjervøy kommune søker på vegne av alle deltakerkommuner 
om OU-midler til dette. 

9. Ny organisering skal evalueres etter to år. 
10. Kåfjord Kommunestyre ber RU ta initiativ til at Lyngen kommune også blir med i det 

videre IKT-samarbeidet. 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg- 11.04.2019  

Behandling: 
Det ble delt ut innspill fra Delta og Fagforbundet, datert 10.04.19 
NITO tok opp spørsmål i saken på vegne av NITO, Delta m.fl. Spørsmålene ble besvart. 
 
Administrasjonsutvalget fremmet nytt tilleggspunkt: 
Nytt pkt 11: Kåfjord Administrasjonsutvalg ber RU ta initiativ til at Lyngen kommune 
også blir med i det videre IKT-samarbeidet. 
 
Rådmannens innstilling, med tilleggspunkt 11, ble enstemmig vedtatt. 
 
 



Vedtak: 
Administrasjonsutvalget anbefaler at kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 

1. Kåfjord Kommunestyre godkjenner Samarbeidsavtale og vedtekter tilknyttet 
NorIKT. 

 
2. Samarbeidet organiseres som et tjenestesamarbeid ihht §27 i gjeldende kommunelov og 

§ 19-1, “Kommunalt oppgavefellesskap”, i ny kommunelov. 
 

3. Skjervøy kommune blir administrasjonskommune. 
 

4. Kommunestyret ber rådmannen videredelegere myndighet til 
administrasjonskommunen for de oppgaver som skal utføres og avgjørelser som skal 
treffes ihht samarbeidsavtalen. 

 
5. Alle lønnsutgifter til felles IKT-ansatte og utgifter knytta til datasenteret i Olderdalen 

fordeles etter 40/60-prinsippet. Utgifter som kan henledes til enkeltkommune(r), dekkes 
ikke av samarbeidet. 

 
6. Ny organisering trer i kraft 1.1. 2020, forutsatt likelydende vedtak i alle 5 

samarbeidskommuner. 
 

7. Rettigheter for ansatte i en ny organisering vil følge regler for 
virksomhetsoverdragelse, i arbeidsmiljøloven §16. Før iverksettelse skal ansattes 
rettigheter nedfelles i egen avtale. 

 
8. Fram til ny organisering trer i kraft, skal det arbeides med organisasjonsutvikling blant 

IT- ansatte høsten 2019. Skjervøy kommune søker på vegne av alle deltakerkommuner 
om OU-midler til dette. 

 
9. Ny organisering skal evalueres etter to år. 

 
10. Kåfjord Administrasjonsutvalg ber RU ta initiativ til at Lyngen kommune også blir 

med i det videre IKT-samarbeidet. 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Administrasjonsutvalget anbefaler at kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 

1. Kåfjord Kommunestyre godkjenner Samarbeidsavtale og vedtekter tilknyttet NorIKT. 
 

2. Samarbeidet organiseres som et tjenestesamarbeid ihht §27 i gjeldende kommunelov og 
3. § 19-1, “Kommunalt oppgavefellesskap”, i ny kommunelov. 

 
4. Skjervøy kommune blir administrasjonskommune. 

 
5. Kommunestyret ber rådmannen videredelegere myndighet til administrasjonskommunen 

for de oppgaver som skal utføres og avgjørelser som skal treffes ihht samarbeidsavtalen. 



 
6. Alle lønnsutgifter til felles IKT-ansatte og utgifter knytta til datasenteret i Olderdalen 

fordeles etter 40/60-prinsippet. Utgifter som kan henledes til enkeltkommune(r), dekkes 
ikke av samarbeidet. 

 
7. Ny organisering trer i kraft 1.1. 2020, forutsatt likelydende vedtak i alle 5 

samarbeidskommuner. 
 

8. Rettigheter for ansatte i en ny organisering vil følge regler for virksomhetsoverdragelse, i 
arbeidsmiljøloven §16. Før iverksettelse skal ansattes rettigheter nedfelles i egen avtale. 

 
9. Fram til ny organisering trer i kraft, skal det arbeides med organisasjonsutvikling blant 

IT- ansatte høsten 2019. Skjervøy kommune søker på vegne av alle deltakerkommuner 
om OU-midler til dette. 

 
10. Ny organisering skal evalueres etter to år.  

 
 

PS 17/19 Revisjon av "Kriterier for tildeling av Helse- og omsorgstjenester" i 
Kåfjord kommune. 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 23.04.2019  

Behandling: 
Even Steinlien søkte om permisjon, søknaden ble enstemmig innvilget, og han fratrådte møtet 
kl.16.45. 
 
Tor Mikalsen MDG stilte spørsmål: 
Er det ikke noen som har klagd ifølge sakspapirer? 
Hvor stor andel av brukere har IP og koordinator? 
 
Etatsleder Trond Skotvold svarte: 
Ingen klager hittil. 
Alle som skal ha IP har dette. 
 
Votering: 
Hovedutvalg for oppvekst og omsorg ble vedtatt mot en stemme. 
 

Vedtak: 
Kommunestyret vedtar at det reviderte dokumentet blir tatt i bruk og kriteriene praktisert med 
følgende endring: punkt 1.4 Tjenester Kåfjord kommune tilbyr.  
Under kulepunkt helsetjenester i hjemme tilføyes diabetesomsorg og kreftsykepleie. 
 
 
 
 



Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 18.03.2019  

Behandling: 
Det ønskes et tillegg om diabetesomsorg og kreftomsorg til punkt 1.4 om helsetjenester i 
hjemmet. 
 

Vedtak: 
HOO vedtar at det reviderte dokumentet blir tatt i bruk og kriteriene praktisert med følgende 
endring: punkt 1.4 Tjenester Kåfjord kommune tilbyr. Under kulepunkt helsetjenester i hjemme 
tilføyes diabetesomsorg og kreftsykepleie. 
HOO fremsender saken med denne innstilling til kommunestyret. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
HOO vedtar at det reviderte dokumentet blir tatt i bruk og kriteriene praktisert. 
HOO fremsender saken med innstilling til kommunestyret.  
 
 

PS 18/19 Finansiering av skredsikring i Olderdalen 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 23.04.2019  

Behandling: 
Bjørn Inge Mo AP stilte spørsmål om sin habilitet, et enstemmig kommunestyre erklærte Bjørn 
Inge Mo habil. 
 
Votering: 
Formannskapets 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. 

 
 
 
 

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 19/19 Status for voksenopplæringen i Kåfjord kommune 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 23.04.2019  

Behandling: 
Etatsleder oppvekst Elisabeth Gulbrandsen redegjorde for saken. 
 
Kommunestyret kom med følgende forslag: 
Saken utsettes, det bes om et bedre saksgrunnlag. 
 
Votering: 
Kommunestyrets forslag ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Saken utsettes, det bes om et bedre saksgrunnlag. 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 12.04.2019  

Behandling: 
Saken sendes til kommunestyret for å få en bredere debatt om tilbudet.  
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Saken sendes til kommunestyret for å få en bredere debatt om tilbudet.  
 



 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
 


