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       Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

RS 10/19 Referat fra årsmøte i representantskapet 24.04.19  2015/1047 
PS 20/19 Orienteringssak fra rådmannen   
PS 21/19 Orienteringssak fra ordføreren   
PS 22/19 Orienteringssak fra ungdomsrådet   
PS 23/19 Økonomirapport pr. 31. mai 2019  2015/1642 
PS 24/19 Søknad om skjenkebevilling  2019/107 
PS 25/19 Lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for 

forurensning fra nedgravde tankanlegg, Gàivuona 
suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni 

 2015/17 

PS 26/19 Omorganisering av vannområdeutvalgene  2015/1040 
PS 27/19 Framtidig organisering av barnehagetilbud i 

Manndalen 
 2019/133 

PS 28/19 Gratis skolelunsj for elever i Kåfjord kommune  2015/1630 
PS 29/19 SYKEFRAVÆR, MIDLERTIDIGE 

ANSETTELSER OG DELTIDSSTILLINGER 
 2019/189 

PS 30/19 Årsrapport for 2018, Skatteoppkreveren i Kåfjord  2016/78 
PS 31/19 Årsmelding 2018  2019/122 
PS 32/19 Kåfjord kommunes årsregnskap 2018  2015/445 
PS 33/19 UNGBO - kommunal garanti for lån til 

overtakelse av omsorgsboliger 
 2015/647 

PS 34/19 Plan, tiltak mv bosetting / integrering av 
flyktninger - revidert 

 2015/978 

Møtet ble startet kl.11.00. 
Opprop: Jens I. Simonsen, ikke møtt. 
Sakslista og innkalling: Godkjent. 
Protokollunderskrivere: Jens A. Butter Simonsen H og Trond A. Pedersen SP – enstemmig 
valgt. 
Tor Mikalsen MDG: Ønsker at Møteprotokollen skal tas inn som referatsak i etterfølgende 
møte. 
Greta Larsen: Redegjorde for hvordan møteprotokoll legges ut, på hjemmeside og emøteserver. 
Ludvig Rognli MSNBL: Støtter ikke forslag fra MDG. 
Ordfører Svein O. Leiros: Enig med Ludvig, hvis møteprotokollen er referatsak, kan den tas opp 
til ny behandling. 
Aud Marthinsen AP: Ønsker også møteprotokoll som referatsak. 
Einar Eriksen Krf: Støtter Tor og Aud. 
Bernt E. I. Lyngstad AP: Visste kommunestyret hvordan de enkelt kan ha møteprotokoll oppe, 
når sakslisten gjennomgås. 
Ordfører Svein O. Leiros: Saken sjekkes opp til septembermøtet. 
Møtet ble hevet kl.16.19. 



RS 10/19 Referat fra årsmøte i representantskapet 24.04.19 

  



PS 20/19 Orienteringssak fra rådmannen 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 24.06.2019  

Behandling: 
Spørsmål: 
Magne Monsen Krf: Ytterdør på Helsetunet låses på ettermiddag? 
Kraftstasjon og ferist, brøytet snø og skadet ferist. 
Britt Pedersen AP: Sluk på kjøkken i Helsetunet? 
Ordfører Svein O. Leiros: Overføring kapell, vigsling og av-vigsling av ny og gammelt kapell? 
Contexo må få fjernet verkstedstelt og brakkerigg, disse er i veien og resulterer i at arbeidet med 
sentrumsplan ikke kan ferdigstilles. 
Guolasveien må skrapes. 
Bjørn Inge Mo AP: Holdes budsjett på Helsetunet?  
Ny avtale med Troms Kraft, hvem har fullmakt å undertegne nye avtaler? 
Even Steinlien MSNBL: Kjerringdalsveien, hva gjøres med den? 
Ludvig Rognli MSNBL: Kjerringdalsveien, hvor står saken? 
Einar Eriksen Krf: Guolasveien og tidsperspektiv i forhold til reparering av veien? 
Bernt E. I. Lyngstad AP: Samuelsberg, deler av vei skylt bort. 
Svømmebasseng Olderdalen. Hvor står saken? 
Tor Mikalsen MDG: Stilte spørsmål om status på følgende saker: 
Klima og energiplan, miljøtårnsertifisering på Helsetunet, Strategiplan helse og omsorg, 
Helsetunet og matsalg, Innbyggernes spørretime, streaming av kommunestyremøter, 
Høydebasseng, erkjentlighetsgave, toalett Djupvik. 
Aud Marthinsen Frp: Takk for et fint prosjekt: «Aktiv sommer». Basseng Olderdalen, håper på 
fortgang i saken. 
Ordfører Svein O. Leiros: Guolasveien – ber om at veien nederst skrapes – et enstemmig 
kommunestyre er enig i dette. 
 
Etatsleder omsorg Trond Skotvold redegjorde for følgende saker: 

 Helsetunet, kunstprosjektet del 1. 
 Anbud på velferdsteknologi for samarbeidet er påklaget. 
 Kjøkken, brukes foreløpig i gamle Helsesenteret. 
 Vaskeri på gamle Helsesenteret. 
 Låsing av hoveddør på ettermiddag. 
 Kapell skal være religionsnøytralt, blir ikke vigsling/av vigsling. 
 De ansatte på helse og teknisk har gjort en fabelaktig jobb med flyttingen. 

Etatsleder drift og utvikling Gunn Andersen redegjorde for følgende saker: 
 Helsetunet, kjøkken og tvist med bygget, pr. i dag er prosjektet Helsetunet innenfor 

budsjett. 
 Contexo: verkstedsteltet og brakkrigg, som ikke er fjernet i Manndalen. Tar kontakt med 

Contexo. 
 Guolasveien: Troms Kraft sin vei, og Statnett har brukt veien, skal ha vært befaring der.  
 Basseng Olderdalen, har ikke fått innvilget spillemidler for selve bassenget, må evt. 

tilbakebetale spillemidler for bassenggarderober. 
 «Aktiv sommer» er et prosjekt som kulturkonsulent er ansvarlig for, tar skryt tilbake til 

henne. 
Etatsleder oppvekst Elisabeth Gulbrandsen redegjorde for følgende saker: 

 Veilederkorpset sitt arbeid med skolene og barnehagene. Første gang at veilederkorpset 
har tatt vurdering av alle skoler og barnehager i en kommune samtidig. 

 Kommunikasjon  



Håkon Jørgensen redegjorde for følgende sak: 
 Må sjekke opp budsjett for Kjerringdalsveien, hva som evt. er bevilget i år og neste år. 

 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
Kommunestyret ber om at Guolasveien skrapes i nederste del. 
 
 
 
 

PS 21/19 Orienteringssak fra ordføreren 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 24.06.2019  

Behandling: 
Ingen orientering. 
 

Vedtak: 
Ingen orientering. 
 
 
 
 

PS 22/19 Orienteringssak fra ungdomsrådet 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 24.06.2019  

Behandling: 
Oliver Løvli UR orienterte om ungdomsrådets arbeid. 
Filmsnutt fra Ungdomsrådet gjøres tilgjengelig på hjemmeside og emøteserver. 
 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 

PS 23/19 Økonomirapport pr. 31. mai 2019 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 24.06.2019  

Behandling: 
Einar Eriksen Krf: En grundig rapport. 
Bekymringsfullt med enkelte etaters overforbruk på lønn.  
Tor Mikalsen MDG: Mer nærvær innenfor hjemmesykepleien og hjemmehjelp er gledelig. 



Mindre inntekt innenfor omsorg i forhold til salg av sykehjemsplasser? 
Etatsleder omsorg Trond Skotvold: Salg av sykehjemsplasser er basert på fjorårets tall. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kommunestyret tar vedlagte rapport pr. 31. mai 2019 til orientering 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
 Kommunestyret tar vedlagte rapport pr. 31. mai 2019 til orientering 
 
 
 

PS 24/19 Søknad om skjenkebevilling 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 24.06.2019  

Behandling: 
Einar Eriksen Krf kom med følgende forslag: 
Ihht. Kåfjord kommunes Ruspolitiske handlingsplan fremgår det at kommunens mål er å 
begrense de skader som alkohol innebærer for samfunn og individ. I forhold til dette målet, 
avslås søknad om skjenkebevilling. 
 
Votering: 
Hovedutvalg for oppvekst og omsorg sin innstilling, mot Krfs forslag, Krfs forslag falt da det 
fikk 2 stemmer, HOOs innstilling ble vedtatt med 14 stemmer. 

Vedtak: 
1. Fosslis Mathantverks siida innvilges skjenkebevilling for øl, vin og brennevin inntil 60 
volumprosent med begrensninger i tidspunkt i hht. alkoholloven og -forskrift.  
2. Skjenkeareal er i Fosslis Mathantverks siida i Sentrumsveien 6 i Samuelsberg.  
3. Skjenketid for alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer fra kl. 13.00, 
skjenking av annen alkoholholdig drikk fra kl. 12.00.  
4. Skjenking av øl, vin og brennevin skal på fredager, lørdager og dager foran hellig- og 
høytidsdager avsluttes senest kl. 02.00.  
Øvrige dager i hht. søknad for øl og vin mandag-torsdag til kl.24.00., og for øl og vin søndag til 
kl.01.00, mens brennevin må avsluttes kl.24.00.  
5. Eva Fossli godkjennes som styrer, etablererprøve og kunnskapsprøve for alkohol er bestått.  
6. Arnt Inge Fossli godkjennes som stedfortreder, kunnskapsprøve for alkohol er bestått.  
7. 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.  
8. Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår etter de 
lover og forskrifter som til enhver tid gjelder og at det er utarbeidet internkontrollsystem.  
9. Bevillingene gis for tidsrommet fra dagens dato og til 30.06.2020.  
10. Det forutsettes at søknad om bruksendring på bygget, er godkjent. 



 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 23.05.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt mot en stemme. 
 

Vedtak: 
1. Fosslis Mathantverks siida innvilges skjenkebevilling for øl, vin og brennevin inntil 60 
volumprosent med begrensninger i tidspunkt i hht. alkoholloven og -forskrift.  
2. Skjenkeareal er i Fosslis Mathantverks siida i Sentrumsveien 6 i Samuelsberg.  
3. Skjenketid for alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer fra kl. 13.00, 
skjenking av annen alkoholholdig drikk fra kl. 12.00.  
4. Skjenking av øl, vin og brennevin skal på fredager, lørdager og dager foran hellig- og 
høytidsdager avsluttes senest kl. 02.00.  
Øvrige dager i hht. søknad for øl og vin mandag-torsdag til kl.24.00., og for øl og vin søndag til 
kl.01.00, mens brennevin må avsluttes kl.24.00.  
5. Eva Fossli godkjennes som styrer, etablererprøve og kunnskapsprøve for alkohol er bestått.  
6. Arnt Inge Fossli godkjennes som stedfortreder, kunnskapsprøve for alkohol er bestått.  
7. 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.  
8. Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår etter de 
lover og forskrifter som til enhver tid gjelder og at det er utarbeidet internkontrollsystem.  
9. Bevillingene gis for tidsrommet fra dagens dato og til 30.06.2020.  
10. Det forutsettes at søknad om bruksendring på bygget, er godkjent. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Fosslis Mathantverks siida innvilges skjenkebevilling for øl, vin og brennevin inntil 60 
volumprosent med begrensninger i tidspunkt i hht. alkoholloven og -forskrift.  
2. Skjenkeareal er i Fosslis Mathantverks siida i Sentrumsveien 6 i Samuelsberg.  
3. Skjenketid for alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer fra kl. 13.00, 
skjenking av annen alkoholholdig drikk fra kl. 12.00.  
4. Skjenking av øl, vin og brennevin skal på fredager, lørdager og dager foran hellig- og 
høytidsdager avsluttes senest kl. 02.00.  
Øvrige dager i hht. søknad for øl og vin mandag-torsdag til kl.24.00., og for øl og vin søndag til 
kl.01.00, mens brennevin må avsluttes kl.24.00.  
5. Eva Fossli godkjennes som styrer, etablererprøve og kunnskapsprøve for alkohol er bestått.  
6. Arnt Inge Fossli godkjennes som stedfortreder, kunnskapsprøve for alkohol er bestått.  
7. 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.  
8. Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår etter de 
lover og forskrifter som til enhver tid gjelder og at det er utarbeidet internkontrollsystem.  
9. Bevillingene gis for tidsrommet fra dagens dato og til 30.06.2020.  
10. Det forutsettes at søknad om bruksendring på bygget, er godkjent. 
 



 

PS 25/19 Lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra 
nedgravde tankanlegg, Gàivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon 
komuuni 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 24.06.2019  

Behandling: 
Votering: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Følgende endringer gjøres i forskriftens § 3; Overskrift endres til; Kompetanse og 

dokumentasjon.  
Første avsnitt endres til; Tankeier har ansvar for å unngå forurensningsfare fra tankene.  
Tankeier har ansvar for forurensning som måtte oppstå fra tanken og for kostnader ved å 
rydde opp.   
Det stilles kvalifikasjonskrav til de (firma eller personer) som utfører tilstandskontroll på 
nedgravde tanker, jf Forurensningsforskriftens § 1.   
Farlig avfall, slik som restolje, skal leveres til lovlig godkjent avfallsmottak, jf 
Avfallsforskriften kap. 11. 
Ved innmelding til kommunen skal det beskrivelse hvordan tømming er foretatt, samt 
dokumentasjon med bilder.   

2. Lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde 
oljetankanlegg, Gàivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni legges ut på 
høring i perioden 20.08.19 -01.10.19 (6 uker), og fremmes deretter til ny politisk 
behandling. 

 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskap- 14.06.2019  

Behandling: 
HU-leder Einar Eriksen redegjorde for HMDUs behandling av saken. 
 
Hovedutvalg for miljø, drift og utvikling sin innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Følgende endringer gjøres i forskriftens § 3; Overskrift endres til; Kompetanse og 

dokumentasjon.  
Første avsnitt endres til; Tankeier har ansvar for å unngå forurensningsfare fra tankene.  
Tankeier har ansvar for forurensning som måtte oppstå fra tanken og for kostnader ved å 
rydde opp.   
Det stilles kvalifikasjonskrav til de (firma eller personer) som utfører tilstandskontroll på 
nedgravde tanker, jf Forurensningsforskriftens § 1.   



Farlig avfall, slik som restolje, skal leveres til lovlig godkjent avfallsmottak, jf 
Avfallsforskriften kap. 11. 
Ved innmelding til kommunen skal det beskrivelse hvordan tømming er foretatt, samt 
dokumentasjon med bilder.   

2. Lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde 
oljetankanlegg, Gàivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni legges ut på 
høring i perioden 20.08.19 -01.10.19 (6 uker), og fremmes deretter til ny politisk 
behandling. 

 
 
 
 

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 05.06.2019  

Behandling: 
Hovedutvalget gjorde følgende enstemmige innstilling vedtak; 
 
Følgende endringer gjøres i § 3: 
Overskrift endres til; Kompetanse og dokumentasjon.  
Første avsnitt endres til; Tankeier har ansvar for å unngå forurensningsfare fra tankene.  
Tankeier har ansvar for forurensning som måtte oppstå fra tanken og for kostnader ved å rydde 
opp.   
Det stilles kvalifikasjonskrav til de (firma eller personer) som utfører tilstandskontroll på 
nedgravde tanker, jf Forurensningsforskriftens § 1.   
Farlig avfall, slik som restolje, skal leveres til lovlig godkjent avfallsmottak, jf 
Avfallsforskriften kap 11. 
 
Ved innmelding til kommunen skal det beskrivelse hvordan tømming er foretatt, samt 
dokumentasjon med bilder.   
 
Rådmannens innstilling med hovedutvalgets endringer enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Vedtak: 
 

1. Følgende endringer gjøres i forskriftens § 3; Overskrift endres til; Kompetanse og 
dokumentasjon.  
Første avsnitt endres til; Tankeier har ansvar for å unngå forurensningsfare fra tankene.  
Tankeier har ansvar for forurensning som måtte oppstå fra tanken og for kostnader ved å 
rydde opp.   
Det stilles kvalifikasjonskrav til de (firma eller personer) som utfører tilstandskontroll på 
nedgravde tanker, jf Forurensningsforskriftens § 1.   
Farlig avfall, slik som restolje, skal leveres til lovlig godkjent avfallsmottak, jf 
Avfallsforskriften kap. 11. 

 
Ved innmelding til kommunen skal det beskrivelse hvordan tømming er foretatt, samt 
dokumentasjon med bilder.   
 
 



2. Lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde 
oljetankanlegg, Gàivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni legges ut på 
høring i perioden 20.08.19 -01.10.19 (6 uker), og fremmes deretter til ny politisk 
behandling. 

 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetankanlegg, 
Gàivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni legges ut på høring i perioden 
20.08.19 -01.10.19 (6 uker), og fremmes deretter til ny politisk behandling. 
 
 
 
 

PS 26/19 Omorganisering av vannområdeutvalgene 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 24.06.2019  

Behandling: 
Votering: 
Hovedutvalg for miljø, drift og utviklings innstilling ble 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».  
 
 
 
 

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 27/19 Framtidig organisering av barnehagetilbud i Manndalen 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 24.06.2019  

Behandling: 
Rita Solberg SP: Ungene, foreldre og ansatte fortjener en løsning i denne saken, det er viktig å 
opprettholde et bra samisk tilbud. 
Aud Marthinsen Frp: Kan ikke være med på Hovedutvalg for oppvekst og omsorg sin 
innstilling, ønsker en samisk barnehage med en norsk avdeling. 
Ludvig Rognli MSNBL: Det har vært dårlig tilbud på språkopplæring over mange år, viktig med 
ren samisk barnehage for å rekruttere i forhold til samisk språk i barnehagen. 
Magne Monsen Krf: 2 saker har preget min politiske karriere, det er Løkvoll 3 og 
barnehagesituasjonen i Manndalen. 
Lisa K. Mo AP: Håper på en løsning for å sikre barnehagen, og ønsker en samisk barnehage. 
Bjørn Inge Mo AP: Vært med i politikken siden 90-tallet, med innføring av samisk i kommunen. 
Det er ingen som skal tvinges å bli samer, men tilrettelegge for at alle barn kan lære samisk. 
Tor Mikalsen MDG: Kåfjord har en lang samisk historie, alle unger har godt av å lære flere 
språk. 
Etatsleder oppvekst Elisabeth Gulbrandsen redegjorde for evt. frilufts barnehage. 
Styrer i Fossen barnehage Isabell Warsla redegjorde for barnehagens arbeid med denne saken. 
 
Lisa K. Mo AP kom med følgende fellesforslag fra AP, SP, Krf, MDG og MSNBL: 

1. Fossen barnehage blir en samisk barnehage. Det vurderes om det er en mulighet for å 
opprette en avdeling for frilufts barnehage i tilknytning til Riebangárdi i fra 01.01.2020 i 
henhold til pkt.3.c., gjerne før dersom det er mulighet for det. Videre gjøres det en 
ombygging av Riebangárdi i henhold til fremtidige behov, slik at det blir en to-avdelings 
barnehage fra høsten 2020. Administrasjonen sjekker om det er mulighet for å inngå en 
midlertidig avtale for å leie fasiliteter til Riebangárdi er ferdig utbygd/ombygd. Det skal 
legges frem en plan for dette til kommunestyremøtet i september. 

2. Det utarbeides en kompetansehevingsplan for å sikre og rekruttere personell med samisk 
språk og kulturkompetanse. Dette for å oppnå målene i rammeplan for barnehagen. 

3. Kommunestyret støtter vedtaket som er i HOO, hvor Fossen barnehage sender søknad til 
Sametinget for å delta i Samos-prosjektet. 

 
Aud Marthinsen Frp kom med følgende forslag: 
Ønsker rådmannens innstilling som forslag: 
Alternativ 4a: Utrede ombygging av Riebangárdi for å se om det lar seg gjøre å ha to 
avdelinger i bygget. Vi undersøker om personalrommet kan flyttes opp i andre etasje og at det 



frigjorte arealet tilrettelegges for barnehage. Bygget der avdelingene Knerten/Trollstua holder til 
legges ned. Det blir en samisk barnehage med norsk avdeling. 
 
Votering: 
Hovedutvalg for oppvekst og omsorgs innstilling falt, da det fikk ingen stemmer. 
Fellesforslag settes mot Frps/rådmannens innstilling, fellesforslaget ble vedtatt med 14 stemmer, 
Frp/rådmannens innstilling falt da det fikk 2 stemmer. 
 

Vedtak: 
1. Fossen barnehage blir en samisk barnehage. Det vurderes om det er en mulighet for å 

opprette en avdeling for frilufts barnehage i tilknytning til Riebangárdi i fra 01.01.2020 i 
henhold til pkt.3.c., gjerne før dersom det er mulighet for det. Videre gjøres det en 
ombygging av Riebangárdi i henhold til fremtidige behov, slik at det blir en to-avdelings 
barnehage fra høsten 2020. Administrasjonen sjekker om det er mulighet for å inngå en 
midlertidig avtale for å leie fasiliteter til Riebangárdi er ferdig utbygd/ombygd. Det skal 
legges frem en plan for dette til kommunestyremøtet i september. 

2. Det utarbeides en kompetansehevingsplan for å sikre og rekruttere personell med samisk 
språk og kulturkompetanse. Dette for å oppnå målene i rammeplan for barnehagen. 

3. Kommunestyret støtter vedtaket som er i HOO, hvor Fossen barnehage sender søknad til 
Sametinget for å delta i Samos-prosjektet. 

 
 
 
 

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 23.05.2019  

Behandling: 
Forslag fra HOO: 
HOO vedtar at Fossen barnehage blir en samisk barnehage. HOO ber om at følgende bygg-
alternativer utredes før kommunestyret 24.juni 2019. 
 
Alternativ 1c: Bygge ny avdeling knyttet til Riebangárdi slik at dette blir en to-avdelings 
barnehage. Bygget der Knerten-Trollstua holder til legges ned.  
 
Alternativ 4c: Utrede ombygging av Riebangárdi for å se om det lar seg gjøre å ha to 
avdelinger i bygget. Vi undersøker om personalrommet kan flyttes opp i andre etasje og at det 
frigjorte arealet tilrettelegges for barnehage. Bygget der avdelingene Knerten/Trollstua holder til 
legges ned.  
 
Forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
HOO vedtar at Fossen barnehage blir en samisk barnehage. HOO ber om at følgende bygg-
alternativer utredes før kommunestyret 24.juni 2019. 
 
Alternativ 1c: Bygge ny avdeling knyttet til Riebangárdi slik at dette blir en to-avdelings 
barnehage. Bygget der Knerten-Trollstua holder til legges ned.  
 



Alternativ 4c: Utrede ombygging av Riebangárdi for å se om det lar seg gjøre å ha to 
avdelinger i bygget. Vi undersøker om personalrommet kan flyttes opp i andre etasje og at det 
frigjorte arealet tilrettelegges for barnehage. Bygget der avdelingene Knerten/Trollstua holder til 
legges ned.  
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Alternativ 4a: Utrede ombygging av Riebangárdi for å se om det lar seg gjøre å ha to 
avdelinger i bygget. Vi undersøker om personalrommet kan flyttes opp i andre etasje og at det 
frigjorte arealet tilrettelegges for barnehage. Bygget der avdelingene Knerten/Trollstua holder til 
legges ned. Det blir en samisk barnehage med norsk avdeling 
 
 
 
 

PS 28/19 Gratis skolelunsj for elever i Kåfjord kommune 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 24.06.2019  

Behandling: 
Ordfører Svein O. Leiros kom med følgende forslag fra SP, MSN og Krf: 
1.Kåfjord Kommunestyre viser til de positive uttalelsene fra elevrådene, og starter opp fra 
høsten med et prøveprosjekt med gratis skolelunch to dager i uken 
2.Kåfjord bruker inntil 200.000.- og det kommer en egen budsjettregulering i septembermøte og 
dette jobbes inn som en fastordning i alle dager i uken fra 01.01.2020 
3.Kåfjord Kommunestyre ber administrasjon se til modeller fra Indre Kåfjord barne- og 
ungdomsskole og prosjektet fra Lyngen. 
 
Tor Mikalsen MDG kom med følgende forslag: 
2. Kåfjord kommune bruker inntil 200.000,- på prøveprosjektet. Kommunestyret ber om en 
budsjettregulering til møtet 4. September der kostnaden innarbeides. 
3. Dersom resultatene i prøveprosjektet er vellykket, innarbeides gratis skolelunsj som en fast 
ordning alle dager i uken fra 01.01.2020. 
4. Kåfjord Kommunestyre ber administrasjon se til modeller fra Indre Kåfjord barne- og 
ungdomsskole og prosjektet fra Lyngen. 
 
Marian M. Myrseth AP kom med følgende tilleggsforslag til pkt.2: 
Midlene tas fra Sentraladministrasjonen. 
 
Kommunestyret kom med fellesforslag utfra foreslåtte forslag: 
1.Kåfjord Kommunestyre viser til de positive uttalelsene fra elevrådene, og starter opp fra 
høsten med et prøveprosjekt med gratis skolelunch to dager i uken 
2.Kåfjord kommune bruker inntil 200.000.- på prøveprosjektet og det kommer en egen 
budsjettregulering i septembermøtet, midlene foreslås tatt fra Sentraladministrasjonen, og dette 
jobbes inn som en fast ordning i alle dager i uken fra 01.01.2020 
3.Kåfjord Kommunestyre ber administrasjon se til modeller fra Indre Kåfjord barne- og 
ungdomsskole og prosjektet fra Lyngen. 
 



Votering: 
Kommunestyrets forslag ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1.Kåfjord Kommunestyre viser til de positive uttalelsene fra elevrådene, og starter opp fra 
høsten med et prøveprosjekt med gratis skolelunch to dager i uken 
2.Kåfjord kommune bruker inntil 200.000.- på prøveprosjektet og det kommer en egen 
budsjettregulering i septembermøtet, midlene foreslås tatt fra Sentraladministrasjonen, og dette 
jobbes inn som en fast ordning i alle dager i uken fra 01.01.2020 
3.Kåfjord Kommunestyre ber administrasjon se til modeller fra Indre Kåfjord barne- og 
ungdomsskole og prosjektet fra Lyngen. 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Gratis kald skolelunsj en dag i uken vil koste i overkant av 200 000,- pr år. Gratis skolelunsj gir 
en utgiftsøkning som det ikke er dekning for i årets budsjett. Det vurderes om det skal innføres 
gratis skolelunsj i neste økonomiplanperiode.  
 
 
 

PS 29/19 SYKEFRAVÆR, MIDLERTIDIGE ANSETTELSER OG 
DELTIDSSTILLINGER 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 24.06.2019  

Behandling: 
Tor Mikalsen MDG: Er vikarer innenfor helse inkludert i tallene i saksfremlegget? 
Britt Pedersen AP: Skal det lages strategi, eller er det laget? 
Bjørn Inge Mo AP: Er bekymret for noen av de unge, som ikke får faste stillinger i kommunen, 
som de gjerne kan tenke seg for å etablere seg i kommunen. 
Fungerende rådmann Håkon Jørgensen: Kan ikke svare på spørsmålene. 
 

Vedtak: 
Kommunestyret tar status for sykefravær, midlertidige ansettelser og deltidsstillinger til 
orientering. Strategi for å få ned sykefravær, midlertidige ansettelser og deltidsstillinger 
fremmes for politisk behandling så snart det er utarbeidet og behandlet i partssammensatt utvalg. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret tar status for sykefravær, midlertidige ansettelser og deltidsstillinger til 
orientering. Strategi for å få ned sykefravær, midlertidige ansettelser og deltidsstillinger 
fremmes for politisk behandling så snart det er utarbeidet og behandlet i partssammensatt utvalg. 
 



PS 30/19 Årsrapport for 2018, Skatteoppkreveren i Kåfjord 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 24.06.2019  

Behandling: 
Tor Mikalsen MDG: Hvorfor er det egen årsmelding fra skatteoppkrever? 
Fungerende rådmann Håkon Jørgensen: Dette er praksis og ifølge årsmelding skal det legges 
fram. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Skatteoppkrevers årsrapport og regnskap for 2018 tas til orientering. 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Skatteoppkrevers årsrapport og regnskap for 2018 tas til orientering. 
 
 
 

PS 31/19 Årsmelding 2018 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 24.06.2019  

Behandling: 
Fungerende rådmann/økonomileder Håkon Jørgensen redegjorde for saken. 
Oliver Løvli UR fratrådte møtet kl.15.12. 
 
Einar Eriksen Krf: Gledelig med overskudd, når vi i tillegg har bygd sykehjem. 
Viktig med fokus på økonomi videre, honnør til kommunestyret. 
Bjørn Inge Mo AP: Det er stramt, og for lite avsetning. 
Bernt E. I. Lyngstad AP: Underskudd blir dekket ifølge årsmelding. 
Konsekvenser ved renteøkning? 
IT-bemanningen er for dårlig, spesielt innenfor oppvekst og omsorg. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Årsmelding 2018 tas til orientering 
 
 
 
 
 



Rådmannens innstilling 
Årsmelding 2018 tas til orientering 
 
 
 
 

PS 32/19 Kåfjord kommunes årsregnskap 2018 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 24.06.2019  

Behandling: 
Fungerende rådmann/økonomileder Håkon Jørgensen redegjorde for saken. 
Det er usikkerhet i forhold til rassikring og tilskudd til flytting, om det skal innarbeides i drifta 
eller kan lånefinansieres. 
Doris Gressmyr KomRev Nord: Regnskapet er godkjent, men kommunen må få en 
avklaring/presisering i forhold til finansiering av rassikring. 
Hermund Dalvik Kontrollutvalgets leder: Rassikring må avklares, er det drift eller investering. 
Tor Mikalsen MDG: Klimaregnskap ønskes fremlagt på septembermøtet. 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommunens driftsregnskap for 2018 godkjennes med et regnskapsmessig mindre forbruk 
(overskudd) på kr. 2 393 118,-   
2. Kåfjord kommunes kapitalregnskap for 2018 godkjennes med et regnskapsmessig resultat på kr. 
0,-.    
3. Regnskapsmessig mindre forbruk i 2018 på kr. 2 393 118,- avsettes til disposisjonsfond.   
4. Akkumulert underskudd fra avløp i kommunens balanseregnskap pr. 31/12-2018 på kr. 
423 854,22 innarbeides i avgiftsgrunnlaget for 2020 
5. Underskudd fra vann i kommunens balanseregnskap pr. 31/12-2018 på kr. 176 207,14 
innarbeides i avgiftsgrunnlaget for 2020 
 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskap- 14.06.2019  

Behandling: 
Økonomisjef Håkon Jørgensen redegjorde for sak. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommunens driftsregnskap for 2018 godkjennes med et regnskapsmessig mindre forbruk 
(overskudd) på kr. 2 393 118,-   
2. Kåfjord kommunes kapitalregnskap for 2018 godkjennes med et regnskapsmessig resultat på kr. 
0,-.    



3. Regnskapsmessig mindre forbruk i 2018 på kr. 2 393 118,- avsettes til disposisjonsfond.   
4. Akkumulert underskudd fra avløp i kommunens balanseregnskap pr. 31/12-2018 på kr. 
423 854,22 innarbeides i avgiftsgrunnlaget for 2020 
5. Underskudd fra vann i kommunens balanseregnskap pr. 31/12-2018 på kr. 176 207,14 
innarbeides i avgiftsgrunnlaget for 2020 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
 1. Kåfjord kommunens driftsregnskap for 2018 godkjennes med et regnskapsmessig mindre forbruk 
(overskudd) på kr. 2 393 118,-  
  
2. Kåfjord kommunes kapitalregnskap for 2018 godkjennes med et regnskapsmessig resultat på kr. 
0,-.   
  
3. Regnskapsmessig mindre forbruk i 2018 på kr. 2 393 118,- avsettes til disposisjonsfond.   
 
4. Akkumulert underskudd fra avløp i kommunens balanseregnskap pr. 31/12-2018 på kr. 
423 854,22 innarbeides i avgiftsgrunnlaget for 2020 
 
5. Underskudd fra vann i kommunens balanseregnskap pr. 31/12-2018 på kr. 176 207,14 
innarbeides i avgiftsgrunnlaget for 2020 
 
 
 
 

PS 33/19 UNGBO - kommunal garanti for lån til overtakelse av 
omsorgsboliger 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 24.06.2019  

Behandling: 
Einar Eriksen Krf erklærte seg inhabil etter Forvaltningsloven § 6.e. og fratrådte møtet. 
 
Aud Marthinsen Frp kom med følgende tilleggs punkt: 
1.b.: Det tas inn et punkt i avtalen at en del av husleiene settes i et fond. Dette for å kunne dekke 
opp evt. ubetalt husleie. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling mot Frps tilleggsforslag, rådmannens innstilling ble vedtatt med 15 
stemmer, 1 stemte for Frps tilleggs punkt, som falt. 
 
Einar Eriksen Krf tiltrådte møtet. 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommune godkjenner vedlagte «Avtale mellom Ungbo AS og Kåfjord 

kommune om overtakelse av nye omsorgsboliger som bygges på Svennhaugen i 
Birtavarre» med følgende endringer: 



 
a) I avtalens punkt 4 strykes teksten etter «i 50 år». Ordlyden i punktet blir da «Kåfjord 

kommune og Ungbo AS inngår en egen kontrakt om tildelingsrett og garanti for 
husleie.» 

b) Kåfjord kommune garanterer for tapt husleie. Det tas inn i avtalen et punkt om at 
Ungbo selv må forsøke å få inn ubetalt husleie før kommunens garantiansvar slår 
inn. 

 
2. Kåfjord kommune godkjenner vedlagte «Tildelingsavtale» med et tillegg om at Ungbo 

varsler kommunen innen ei uke etter at ei leilighet blir sagt opp.  
 

3. Kåfjord kommune garanterer for opptak av lån til overtakelse av omsorgsboligene i 
tilknytning til Kåfjord Helsetun slik: 

 
a) Kåfjord kommune garanterer med selvskyldnerkausjon for lån inntil kr. 17,6 

millioner kroner som Ungbo As opptar til overtakelse av omsorgsboligene som 
kommunen har oppført i tilknytning til Kåfjord Helsetun 

b) Garantien gjelder for lånets hovedstol med tillegg av 10% av til enhver tid gjeldende 
hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens 
garantiansvar kan ikke overstige 19,360 millioner kroner. 

c) Rådmannen delegeres myndighet til å inngå avtale om endelig størrelse på 
garantiansvaret innenfor rammen på 19,360 millioner kroner. 

d) Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 38 år 
med tillegg av 2 år, jfr. Garantiforskriftens § 3. 

e) Det forutsettes at Fylkesmannen godkjenner garantivedtaket. 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Kåfjord kommune godkjenner vedlagte «Avtale mellom Ungbo AS og Kåfjord 

kommune om overtakelse av nye omsorgsboliger som bygges på Svennhaugen i 
Birtavarre» med følgende endringer: 
 
a) I avtalens punkt 4 strykes teksten etter «i 50 år». Ordlyden i punktet blir da «Kåfjord 

kommune og Ungbo AS inngår en egen kontrakt om tildelingsrett og garanti for 
husleie.» 

b) Kåfjord kommune garanterer for tapt husleie. Det tas inn i avtalen et punkt om at 
Ungbo selv må forsøke å få inn ubetalt husleie før kommunens garantiansvar slår 
inn. 

 
2. Kåfjord kommune godkjenner vedlagte «Tildelingsavtale» med et tillegg om at Ungbo 

varsler kommunen innen ei uke etter at ei leilighet blir sagt opp.  
 

3. Kåfjord kommune garanterer for opptak av lån til overtakelse av omsorgsboligene i 
tilknytning til Kåfjord Helsetun slik: 

 
a) Kåfjord kommune garanterer med selvskyldnerkausjon for lån inntil kr. 17,6 

millioner kroner som Ungbo As opptar til overtakelse av omsorgsboligene som 
kommunen har oppført i tilknytning til Kåfjord Helsetun 



b) Garantien gjelder for lånets hovedstol med tillegg av 10% av til enhver tid gjeldende 
hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens 
garantiansvar kan ikke overstige 19,360 millioner kroner. 

c) Rådmannen delegeres myndighet til å inngå avtale om endelig størrelse på 
garantiansvaret innenfor rammen på 19,360 millioner kroner. 

d) Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 38 år 
med tillegg av 2 år, jfr. Garantiforskriftens § 3. 

e) Det forutsettes at Fylkesmannen godkjenner garantivedtaket. 
 

 
 
 

PS 34/19 Plan, tiltak mv bosetting / integrering av flyktninger - revidert 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 24.06.2019  

Behandling: 
Ludvig Rognli MSNBL: Dette er Eva T. Skogstad sin hjertesak.  
Ludvig Rognli kom med følgende tilleggs forslag fra SP, Krf og MSNBL: 
Kåfjord kommune tilbyr gratis SFO for minoritetsbarn etter opplæringslovens § 2.8. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med tilleggs punkt ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kåfjord kommune tilbyr gratis SFO for minoritetsbarn etter opplæringslovens § 2.8. 
Fremlagte revidert dokument: Handlingsplan for integrering og bosetting av personer med 
flyktningebakgrunn tas til orientering. 
 
 
 
 
 

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


