
 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Møteprotokoll 
 
Utvalg: Hovedutvalg miljo, drift og utvikling 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Olderdalen 
Dato: 29.04.2019 
Tidspunkt: 11:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Einar Eriksen Leder KRF 
Tor Mikalsen Nestleder MDG 
Lena Gamvoll Medlem  
Bernt Eirik Isaksen Lyngstad Medlem AP 
Aud Helene Marthinsen Medlem FRP 
   

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader 
Aleksander Hansen fra Ungdomsrådet ikke meldt forfall, og ikke møtt. 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Gunn Andersen Etatsleder drift og utvikling 
Karin Karlsen Møtesekretær 
Birger Olsen Jordbrukssjef (deltok under sak 16/19) 

 
Underskrifter: 
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. 
 
 
 
Einar Eriksen (s)  Tor Mikalsen (s)  Lena Gamvoll (s) 
 
Bernt I. Lyngstad (s)  Aud Marthinsen (s)  
 



Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

 
RS 5/19 

Referatsaker: 
Møteprotokoll HMDU 27.02.19 til orientering 

  
2019/58 

RS 6/19 1942/7/41 Svar på søknad om fritak fra feie- og 
tilsynsgebyr 

 2019/22 

RS 7/19 1940/1/126 fritak på feiing og tilsynsgebyr  2019/22 
RS 8/19 1940/25/39 søknad om fritak på feiing og 

tilsynsgebyr 
 2019/22 

RS 9/19 1940/Svar på søknad om overnatting Manndalen 
skole 

 2019/17 

RS 10/19 E6 – Samlevedtak for eksisterende fartsgrenser i 
Kåfjord kommune 

 2015/667 

RS 11/19 Vedtak V5-3-105-2019 Fv. 332 – Samlevedtak 
for eksisterende fartsgrenser - Riks- og 
fylkesveger 

 2015/667 

RS 12/19 Avlesing vannmåler gnr 2, bnr 29, Nyheim  2017/95 
RS 13/19 Søknad om tillatelse til avløpsanlegg  2019/42 
RS 14/19 Årsmelding 2018 - brannvernet  2019/122 
 
PS 12/19 

Politiske saker: 
Orientering fra driftsetaten per februar 2019 

  
2019/4 

PS 13/19 Oppfølging og orientering fra møte i HDMU 
27.02.19 

 2016/120 

PS 14/19 Omorganisering av vannområdeutvalgene  2015/1040 
PS 15/19 Vedrørende prosjektering ny barnehage 

Manndalen 
 2019/133 

PS 16/19 Klimapartnersamarbeid med gjennomgang av 
klimaregnskap Kåfjord kommune 

 2015/898 

PS 17/19 Revisjon av snøskuterløypenettet i forhold til ny 
forskrift 

 2015/652 

 
  



Ref.sak 6/19 melder Aud Marthinsen (Frp) seg inhabil. 
Ref,sak 14/19. Leder påpekte at det var en informativ årsmelding. Utvalget ønsker at 
brannsjefen kan være tilstede på et møte for orientering om bl.a utstyr i Manndalen, personell til  
røykdykking samt hendelser i tunell. 
Ref.sakene tas til orientering.  
 
Einar Eriksen (Krf) orienterte om møte med SVV, den 25.04.19. Fra Kåfjord kommune deltok 
Einar Eriksen, rådmann, Stine Pedersen og John Johansen.  På møtet ble følgende punkt tatt 
opp: 

1. 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. 

2. «Modulvogntogsving» i Djupvik. Det er avsatt penger til regulering av dette.  
3. Tiltak for to smale bruer i Olderdalen. 
4. Veglys. 
5. Fartsgrenser. 
6. Anvendelse av 1,5 mill til TS tiltak bevilget etter sykkelveginspeksjon.   
7. Biedebakken. 
8. Fylkesveg opp Kåfjorddalen. 

 
 
 
 
Møtet ble avsluttet kl 16.15 
  



PS 12/19 Orientering fra driftsetaten per februar 2019 

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 29.04.2019  

Behandling: 
 
Etatsleder gikk gjennom orienteringa, hadde særlig fokus på sykefravær. 
Tor Mikalsen (MPG) etterspør inntekt på Kåfjord rådhus, bl.a leie til NAV. Det ønskes også en 
periodisering av utgiftene på bl.a veg og isbryting, i dag fordeles disse utgiftene på 12 mndr. 
 
Einar Eriksen (Krf) stiller spørsmål om Clements kraft i forhold til leie av deler av Trollvik 
Skole og uteareal. 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Hovedutvalget tar saken til orientering. 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Hovedutvalget tar saken til orientering. 
 
 
 

PS 13/19 Oppfølging og orientering fra møte i HDMU 27.02.19 

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 29.04.2019  

Behandling: 
Karin Karlsen orienterte.   
Rådmannens enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
 
Informasjon fra årsmøte til Klimapartner, fartsgrense Biedebakken, fylkesveg 332, og  
kapasitet og priser på alle havnene i kommunen tas til orientering. 
 
 
 
 
 



Rådmannens innstilling 
Informasjon fra årsmøte til Klimapartner, fartsgrense Biedebakken, fylkesveg 332, og  
kapasitet og priser på alle havnene i kommunen tas til orientering. 
 
 
 
 

PS 14/19 Omorganisering av vannområdeutvalgene 

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 29.04.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 
 

Vedtak: 
 
Kåfjord kommunestyre vedtar at kommunen inngår i et felles vannområdeutvalg kalt «Troms 
Nord», hvor vannområdene Nordreisa-Kvænangen, Lyngen-Skjervøy og Balsfjord-Karlsøy slåes 
sammen til et vannområdeutvalg. Ved særskilte saker som bare berører et av de nevnte 
vannområdene, gjennomføres egne møter i de enkelte vannområdene. Slike saker blir referert i 
vannområdeutvalget «Troms Nord».  
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Kåfjord kommunestyre vedtar at kommunen inngår i et felles vannområdeutvalg kalt «Troms 
Nord», hvor vannområdene Nordreisa-Kvænangen, Lyngen-Skjervøy og Balsfjord-Karlsøy slåes 
sammen til et vannområdeutvalg. Ved særskilte saker som bare berører et av de nevnte 
vannområdene, gjennomføres egne møter i de enkelte vannområdene. Slike saker blir referert i 
vannområdeutvalget «Troms Nord».  
 
  



PS 15/19 Vedrørende prosjektering ny barnehage Manndalen 

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 29.04.2019  

Behandling: 
 
Einar Eriksen (Krf) foreslo følgende nytt pkt 2 og 3.  
 
Nytt pkt 2; Administrasjonens pkt 3 («Kommunen legger ned drift av Knerten/Trollstua 
avdeling og etablerer tilbud omfriluftsbarenehage innenfor dagens byggtekniske rammer») og 
pkt 4 (kommunen utreder om deler av 2 etasje i dagens Riebangardi kan ombygges slik at det 
blir økt areal for barnehagens tilbud, slik at man får økt antall plasser ved denne avdelingen) 
saksutreder nærmere i forhold til økonomi, antall plasser samt om dette vil gi økning av samlet 
antall plasser i barnehagen. Legges fram til første møte over sommerferien. 
 
Nytt pkt 2:  HOO sitt utredningsarbeid legges fram som ref.sak til første møte over 
sommerferien. 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  Nytt pkt 2 og 3 enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
 

1. Kåfjord kommune stiller sak om utredning av utebarnehage i bero, og saken tas til ny 
vurdering ved budsjettprosessen for 2020. 

2. Administrasjonens pkt 3 («Kommunen legger ned drift av Knerten/Trollstua avdeling og 
etablerer tilbud omfriluftsbarenehage innenfor dagens byggtekniske rammer») og pkt 4 
(kommunen utreder om deler av 2 etasje i dagens Riebangardi kan ombygges slik at det 
blir økt areal for barnehagens tilbud, slik at man får økt antall plasser ved denne 
avdelingen) utredes nærmere i forhold til økonomi, antall plasser samt om dette vil gi 
økning av samlet antall plasser i barnehagen. Legges fram til første møte over 
sommerferien. 

3. HOO sitt utredningsarbeid legges fram som ref.sak til første møte over sommerferien. 
 

 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Kåfjord kommune stiller sak om utredning av utebarnehage i bero, og saken tas til ny vurdering 
ved budsjettprosessen for 2020. 
 
 
 



PS 16/19 Klimapartnersamarbeid med gjennomgang av klimaregnskap 
Kåfjord kommune 

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 29.04.2019  

Behandling: 
 
Birger Olsen, jordbrukssjef tiltrer møtet. Birger Olsen gir en informasjon klimaregnskapet i 
kommunen.  Kommunens klimaregnskap er basert på kommunens kostratall. 
 
Tor Mikalsen (MPG) ønsker en samlet oversikt hvor kommunen står i forhold til 
klimaregnskapet, bl.a med årvis sammenligning. 
 
Tor Mikalsen (MPG) stiller spørsmål om samarbeidsprosjektet klima- og energiplan for Nord-
Troms. Etatsleder svarer at arbeidet fremdeles er under oppstart. 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
HMDU tar saken til orientering. 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
HMDU tar saken til orientering  
 
 
 
  



PS 17/19 Revisjon av snøskuterløypenettet i forhold til ny forskrift 

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 29.04.2019  

Behandling: 
Arne Sundheim tiltrer møtet og gir en informasjon om arbeidet så langt med revisjon av 
snøskuterløypenettet. 
 
Rådmannens innstilling falt. 
 
Utvalget gjorde følgende enstemmige innstilling til vedtak; 

1. Kåfjord kommune fortar en 2-delt høring, med en «for-høring» til sektormyndighetene.   
2. Det bes om et felles møte med fylkesmann, Sametinget, fylkeskommunen i forhold til 

grunneiertillatelser og videreføring av eksisterende løyper. 
 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommune fortar en 2-delt høring, med en «for-høring» til sektormyndighetene.   
2. Det bes om et felles møte med fylkesmann, Sametinget, fylkeskommunen i forhold til 

grunneiertillatelser og videreføring av eksisterende løyper. 
 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Orienteringen tas til etterretning  
 
 
 


