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       Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

RS 11/19 Røntgentilbud i Nord - Troms fra 1.9.19  2019/96 
RS 12/19 Avtale om driftstilskudd og takster for 

fysioterapeuter med avtale om drift av privat 
praksis 

 2017/379 

RS 13/19 Til Valgstyrene i Troms - tilgjengelige og egnede 
valglokaler 

 2018/129 

RS 14/19 Forskrift om forsøk med elektronisk utsendelse 
av valgkort 

 2018/129 

RS 15/19 Endringer i valgforskriften  2018/129 
RS 16/19 Endringer i valgforskriften - forsendelse av 

forhåndsstemmer 
 2018/129 

RS 17/19 Særutskrift - Evaluering av samisk språk i 
Kåfjord 

 2019/54 

PS 35/19 Orienteringssak fra rådmannen   
PS 36/19 Orienteringssak fra ordføreren   
PS 37/19 Orienteringssak fra ungdomsrådet   
PS 38/19 Orienteringssak Aktiv sommer 2019  2015/1023 
PS 39/19 Samisk språkplan for barnehage og grunnskole, 

overgangen mellom disse 
 2015/1613 

PS 40/19 Plan for iverksetting av kommunestyrevedtak - 
framtidig barnehagestruktur i Manndalen 

 2019/133 

PS 41/19 Søknad om tilskudd til utvikling av TV-
dramaserien Gjenreisning 

 2019/173 

PS 42/19 Olderdalen svømmebasseng  2018/219 
PS 43/19 Søknad om økonomisk bistand til flytting fra 

skredfarlig område ved Storhaugen i Manndalen. 
 2018/455 

PS 44/19 Søknad om tilskudd til flytting som sikringstiltak 
mot skred. 

 2018/264 

PS 45/19 Reguleringsplaner og kjøp av boligareal på 
Løkvoll 

 2018/452 

PS 46/19 Tilbud til kommunene i Troms om å motta aksjer 
i Troms Holding AS 

 2018/498 

PS 47/19 Skolelunch - budsjettregulering  2015/1630 
Møtet ble startet kl.11.02. 
 
Saksliste og innkalling: Ordfører Svein O. Leiros foreslo at PS 36/19 utgikk, forslaget ble 
enstemmig vedtatt. Saksliste og innkalling ble enstemmig godkjent. 
 



Referatsaker 11-17/19 ble tatt til orientering. 
Protokollunderskrivere: Tor Mikalsen MDG og Marian M. Myrseth AP – enstemmig valgt. 
 
Møtet ble hevet kl.16.25. 
 
  



RS 11/19 Røntgentilbud i Nord - Troms fra 1.9.19 

RS 12/19 Avtale om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med avtale 
om drift av privat praksis 

RS 13/19 Til Valgstyrene i Troms - tilgjengelige og egnede valglokaler 

RS 14/19 Forskrift om forsøk med elektronisk utsendelse av valgkort 

RS 15/19 Endringer i valgforskriften 

RS 16/19 Endringer i valgforskriften - forsendelse av forhåndsstemmer 

RS 17/19 Særutskrift - Evaluering av samisk språk i Kåfjord 

  



PS 35/19 Orienteringssak fra rådmannen 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 04.09.2019  

Behandling: 
Rådmann Einar Pedersen orienterte om følgende saker: 
Økonomi. Kommunestyret har vedtatt kvartalsrapportering på økonomisk utvikling. Neste 
rapport er altså pr 30. september.  
Folkevalgtprogram, KS Målgruppen for KS Folkevalgtprogram er de folkevalgte. KS anbefaler 
at medlemmene i kontrollutvalgene og administrativ ledelse deltar på samlingene. Programmet 
skal bidra til å styrke de folkevalgtes motivasjon, rolleforståelse og trygghet til å løse 
utfordringer og skape muligheter i kommunen eller fylkeskommunen. Programmet bør gjøres så 
tidlig som mulig etter konstituering.  
Sentrum Mandalen SVV har leid inn entreprenør for arbeidet med å ferdigstille Løkvoll-området 
på sjøsiden, planering, osv. Ferdigstillelse i høst.  
Skredvoll Samuelsberg. NVE er i sluttfase m /bygging av skredvollen på Samuelsberg.   
Flytting av boliger Storhaugen: 7 boliger + driftsbygning flyttet er fullført. Ytterlig 2 husstander 
har søkt om fraflytting. Sakene behandles av kommunestyret.  
Høydebasseng Løkvoll - Manndalen vannverk: Dette er vedtatt på investeringsbudsjettet for 
2020.  
Toalettfasiliteter i Djupvik. Utfordringene med toalettforhold for besøkende er velkjent.  
Kåfjord helsetun: Er i drift med unntak av kjøkken, - den er klar til å ta i bruk i nær fremtid. Det 
foreligger tvist mellom Kåfjord kommune og Skanska som knytter seg til grunnforhold. 
Arbeidet med sertifisering som miljøfyrtårn er ikke igangsatt.  
Man ønsket å utrede flere alternativer I forbindelse med anskaffelse av velferdsteknologi ble 
antatt anbud påklaget med resultat ny utlysning. Kontraktinngåelse vil skje i løpet av siste 
kvartal, (interkommunalt). Kortsiktig avtale inngått om pasientvarsling og ansattvarsling. 
Gjeldende strategisk plan for helse- og omsorg er vedtatt rullert.  
Gamle helsesenter, inkl. basseng Bygningsmassen har vært annonsert for salg uten at noen reelle 
kjøpere har meldt seg. Arbeidet med videre bruk / drift av de ledige arealene vil derfor fortsette.  
Klima- og energiplan: Arbeidet med å rullere klima-energiplanen startet opp tidlig i 2018. Det 
ble lagt opp til interkommunalt samarbeid, NT 6, arbeidsgruppe med en rep fra hver kommune. 
Pga at vår planlegger sluttet i juni 2018 overtok Lyngen kommune koordineringen av dette 
arbeidet. Arbeidet har foreløpig stanset opp fordi gruppen mener det er behov for ekstern bistand 
til å sluttføre dette arbeidet.  
HR / rekruttering. Kåfjord kommune har sammen med øvrige kommuner i NordTroms opprettet 
et HR-nettverk. Kommunene har hver en representant i nettverket. Formålet er å fremme 
strategier og tiltak samt utveksle erfaringer i forbindelse med rekruttering, kompetanse, nærvær, 
heltidsstillinger mv.  
Erkjentlighetsgave for lang og tro tjeneste – Adm.utvalget vedtok 11.04.19 at administrasjonen 
fremmer saksfremlegg om erkjentlighetsgaver direkte til kommunestyret.  Saken ble fremsendt 
kommunestyret 23.04.19 uten nytt saksfremlegg som gjorde følgende vedtak (sak 12/19): Saken 
sendes til bake til administrasjonen og utredes bedre, og saken legges frem på neste møte. 
Administrasjonen har pr nå ikke klart å fremme saken på nytt.  Sykefravær, midlertidige 
ansettelser og deltidsstillinger – Kommunestyret ba i møte 23.04.19 om en sak i forhold til dette 
med sikte på å få en strategi for å få ned sykefravær, midlertidige ansettelser og deltidsstillinger. 
Det ble lagt frem en sak i møtet 24.06.19, sak 29/19 – der kommunestyret tok status til 
orientering, og vedtok at Strategi for å få ned sykefravær, midlertidige ansettelser og 
deltidsstillinger fremmes for politisk behandling så snart det er utarbeidet og behandlet i 
partssammensatt utvalg (adm.utvalget).  
Rekruttering: Det er utlyst 2 faste sykepleierstillinger 2.9. – en med hovedbase sykehjemmet og 
en med hovedbase hjemmebasert omsorg, søknadsfrist 23.09.19 – non stop utlysning  



· 100% barnehagelærer med spes.ped og samisk – Fossen bhg – utlyst 3 ganger – ingen 
kvalifiserte søkere  
· Leder samisk språksenter – vikariat m.m. for fast – 2. gangs utlysning, frist 12.09.19  
· 100% saksbehandler helse og omsorg – frist 5.9.19  
· 100% stilling som ergoterapeut – frist 5.9.19  
· 50% prosjektstilling – miljøarb eldre og 17% helgestilling i tillegg – til 31.08.20 – frist 5.9.19  
· Under tilsetting – 100% barne- og ungdomsarbeider – Olderdalen bhage – 8 søkere og 
Regnskapsmedarbeider - 8 søkere  
Skolene har behov for morsmålslærere, kvensklærer og skolemathjelp.  

Spørsmål: 
Britt Pedersen AP: Økonominotat kom sent. 
Tor Mikalsen MDG: Protokoll som referatsak eller annen måte. 
Etterlyser sak om Klimaregnskap, må få dette på plass. 
Vedrørende refratsaken om folkevalgtopplæring, hva er innholdet i folkevalgtopplæringen. 
Helsetun og miljøfyrtårn, kommunestyret skulle vært orientert tidligere at dette ikke er 
gjennomført. 
Sykefravær, deltidsstillinger, uønsket deltid, kommer det sak på dette? 
Rådmann må ha system for saker som skal behandles. 
Ordfører Svein O. Leiros: Toalettfasiliteter i Djupvik ble behandlet i forrige formannskap. 
Helsetunet og Skanska, foreslår forhandlinger. 
Fysioterapi: hvor står saken? 
Bernt E. I. Lyngstad AP: Deltid, det var informert at 8 hadde fått innvilget, nå 3? 
Idrettsrådet og status? 
Veien til helsetunet, hva er planen for veien?  
Ludvig rognli MSNBL: Anbud Kjerringsdalsveien?  
Helsetunet: fellesbad som ikke fungerer? Kjøkkenet? 
Veilys mangler flere plasser. 
Hva gjøres for med gamle helsesenter? 
Britt Pedersen AP: Trafikksikkerhets Olderdalen sentrum, hvor står denne saken? 
Gangbru i Birtavarre ved gamle Helsesenter? 
Aud Marthinsen FRP: Trollvik skole, hva gjøres med den? 
Ungdomsklubb Olderdalen, når starter det? 
Sentrumsplan Olderdalen, status? 
Olderdalen basseng? 
Røyking blant ungdomsskoleelever. 
Overgang E6 i Olderdalen. 
Ros til administrasjon at det er ansatt ungdomskontakt. 
Liv Hestdal AP: Helsetunet og stillerommet, gaver gitt til det gamle kapellet på Helsesenteret, 
vil de bli tatt med? 
Helikopterbase og hjelpekorpset, mulig med brøyting til hjelpekorpsets lokaler, når det brøytes 
til helikopterbase? 
Magne Monsen KRF: Toalettfasiliteter på fjellet også? 
Vaskeri, kan det være aktuelt med privat vaskeri for Helsetunet? 
Eva Torill Skogstad SP: Ordførerduellen, og fokuset på svartid og det å gi svar til innbyggere. 
Kontrollutvalgets leder Hermund Dalvik: regnskap, behandling og avklaring på tilskudd til 
flytting, hva er status? 
 
Svar: 
Rådmann Einar Pedersen: politikerne bør bruke interpellasjon og spørsmål til møtene på 
forhånd, for å få svar. 
Ordfører skal reise med brev vedr. tilskudd til flytting. 



Kraftanlegg i Trollvik. 
Veilys er nylig påslått, må meldes inn ved manglende lys. 
Kulturkonsulent som har i forhold til Idrettsråd, har slitt med å få svar fra de. 
Status planstrategi. 
Arealplanlegging i forhold til vei til nye Helsetunet. 
Fysioterapi – Helse. 
Stillerom skal være livsynsnøytralt, gaver må tas vare på. 
Deltidsstillinger, det er ansatte som ønsker deltidsstilling og ikke hel stilling, mens kommunen 
ønsker flere med hele stilling, det vil komme sak på dette.  
Det jobbes med å finne et godt system for oppfølging av vedtatte saker. 
Etatsleder drift og utvikling Gunn Andersen: Kjerringdalsveien – ingen gav inn anbud, det er 
derfor tildelt i etterkant. 
Ungdomsklubb – egen sak på dette, bør bli felles ungdomsklubb slik at ungdommene blir kjent. 
Bibliotek og flytting, ikke avklart. 
Statens vegvesen har med overgang i Olderdalen. 
Brøyting: skal ikke være problem å brøyte til hjelpekorpset. 
 
Økonomileder Håkon Jørgensen: redegjorde for økonominotat. 
 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 

PS 36/19 Orienteringssak fra ordføreren 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 04.09.2019  

Behandling: 
Saken ble trekt. 
 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 

PS 37/19 Orienteringssak fra ungdomsrådet 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 04.09.2019  

Behandling: 
Oliver Løvli UR: Har ikke hatt møte siden forrige kommunestyre. 
Kulturkonsulent Kjersti Rennestraum orienterte om møte med rektorer. 
 



Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 

PS 38/19 Orienteringssak Aktiv sommer 2019 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 04.09.2019  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Tas til orientering.  
 

PS 39/19 Samisk språkplan for barnehage og grunnskole, overgangen mellom 
disse 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 04.09.2019  

Behandling: 
Eva T. Skogstad SP kom med følgende utsettelsesforslag fra samarbeidsgruppa SP, Krf og 
MSNBL: 
Saken utsettes. 
Må få utredet de økonomiske konsekvenser ved å vedta planen, og det må også komme fram et 
forslag til prioritering på tiltakene. 
 
Aud Marthinsen Frp mener planen må tilpasses til Kåfjord, og ikke være for samiske barn i 
Finnmark. 
Lisa K. Mo: Glad for at planen er ferdig, hvis utsettelse, få inn evalueres årlig?  
Tor Mikalsen MDG: Lurt med evaluering. 
Ordfører Svein O. Leiros: Evaluering må komme med når planen vedtas. 
 
Votering: 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak: 
Saken utsettes. 
Må få utredet de økonomiske konsekvenser ved å vedta planen, og det må også komme fram et 
forslag til prioritering på tiltakene. 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Samisk språkplan for barnehage og grunnskole, og overgangen mellom disse, vedtas som forelagt.  
 
 
 

PS 40/19 Plan for iverksetting av kommunestyrevedtak - framtidig 
barnehagestruktur i Manndalen 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 04.09.2019  

Behandling: 
Even Steinlien kom med følgende forslag fra samarbeidsgruppa SP, Krf og MSNBL: 

1. Rådmanns innstilling som pkt. 1 vedtas med styrkning av nest siste setning: «det 
opprettes ikke midlertidlig ....» 

2. Kåfjord Kommunestyre viser til mail fra ansatte ved Fossen barnehage og ber om en tett 
og god dialog med de foresatte og ansatte. 

Bernt E. I. Lyngstad AP: Bør vurdere utbygging, og få et kostnadsoverslag på dette. 
Aud Marthinsen Frp kom med følgende forslag: 
Endring pkt.1: vedtas ikke som den foreligger. Begge språk skal tilbys barna. 
Forslaget ble endret fra endring pkt.1 til nytt pkt.3. 
Isabell Warsla, styrer i Fossen barnehage, redegjorde for sak. 
 
Votering: 
Forslaget fra samarbeidsgruppa Pkt.1-2 ble enstemmig vedtatt, rådmannens innstilling falt.  
Forslaget fra Frp pkt.3. falt, da det fikk 1 stemme. 
 

Vedtak: 
1. Planen for å gjennomføre kommunestyrevedtak – framtidig barnehagestruktur i Manndalen 

vedtas som den foreligger. Prosessen med å samlokalisere barnehageavdelingene i Manndalen 
starter høsten 2019. Det lages en plan for ombygging/omorganisering av barnehagen, og 
økonomiske konsekvenser. Barnehagen i Manndalen får en ekstra planleggingsdag i 
barnehageåret 2019/20. 

2. Kåfjord Kommunestyre viser til mail fra ansatte ved Fossen barnehage og ber om en tett 
og god dialog med de foresatte og ansatte. 

 
 



 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Planen for å gjennomføre kommunestyrevedtak – framtidig barnehagestruktur i Manndalen 
vedtas som den foreligger. 
Prosessen med å samlokalisere barnehageavdelingene i Manndalen starter høsten 2019. Det 
lages en plan for ombygging/omorganisering av barnehagen. 
Det opprettes ikke midlertidig friluftsbarnehage og det leies ikke andre midlertidige lokaler. 
Barnehagen i Manndalen får en ekstra planleggingsdag i barnehageåret 2019/20. 
 
 

PS 41/19 Søknad om tilskudd til utvikling av TV-dramaserien Gjenreisning 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 04.09.2019  

Behandling: 
Mona Steffensen orienterte om saken. 
 
Ordfører Svein O. Leiros kom med følgende forslag fra samarbeidsgruppa SP, Krf og MSNBL: 
1. Kåfjord kommune støtter prosjektet som omsøkt med kr. 50.000.- 
2. Beløpet belastes formannskapets reserve. 
 
Magne Monsen Krf: veldig bra at det blir laget en slik film. 
Bernt E. I. Lyngstad AP: Viktig historie, det er et veldig bra tiltak. 
Tor Mikalsen MDG: Har ikke vært mye fra gjenreisninga. 
 
Oliver Løvli UR fratrådte møtet kl.13.50. 
 
Votering: 
Forslaget fra samarbeidsgruppa ble enstemmig vedtatt. 
 
Jens A. B. Simonsen H ble innvilget permisjon, og fratrådte møtet kl.14.00. 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommune støtter prosjektet som omsøkt med kr. 50.000.- 
2. Beløpet belastes formannskapets reserve. 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Saken fremmes uten innstilling.  
 
 



PS 42/19 Olderdalen svømmebasseng 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 04.09.2019  

Behandling: 
Ordfører Svein O. Leiros redegjorde for sak og kom med følgende forslag fra samarbeidsgruppa 
SP, Krf og MSNBL: 

1. Kåfjord Kommune bevilger kr. 2 087.000 i tillegg til kr. 1 000.000.- som er avsatt i 
kapitalbudsjettet for 2019 som forskudd på spillemidler, til formål istandsetting av 
basseng i Olderdalen 

2. Beløpet finansieres ved låneopptak 
3. Kommunen søker fortsatt om spillemidler på istandsetting av bassenget 

 
Tor Mikalsen MDG: Hvorfor er det ikke rådmannens innstilling i denne saken? 
Det er ikke noe i forhold til driftsutgiftene, det vil koste ca. 7-800.000,- i driftskostnader i året 
for å drifte bassenget. 
Bernt E. I. Lyngstad AP: Veldig bra, AP er gjerne med på forslaget. 
Aud Marthinsen Frp: Frp er også gjerne med på forslaget. 
 
Ordfører Svein O. Leiros: Glad for støtte til forslaget, tar gjerne med AP og Frp på forslaget. 
 
Votering: 
Forslaget fra SP, Krf, MSNBL, AP og Frp, ble vedtatt mot en stemme. 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord Kommune bevilger kr. 2 087.000 i tillegg til kr. 1 000.000.- som er avsatt i 

kapitalbudsjettet for 2019 som forskudd på spillemidler, til formål istandsetting av 
basseng i Olderdalen 

2. Beløpet finansieres ved låneopptak 
3. Kommunen søker fortsatt om spillemidler på istandsetting av bassenget 

 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Saken fremmes uten innstilling. 
 
 

PS 43/19 Søknad om økonomisk bistand til flytting fra skredfarlig område 
ved Storhaugen i Manndalen. 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 04.09.2019  

Behandling: 
Ordfører Svein O. Leiros redegjorde for sak. 
Britt Pedersen AP: Hvorfor var ikke disse søknadene med i første runde da søknadene ble 
behandlet? Hvor mange flere slike søknader kan vi få? 



Rådmann Einar Pedersen: Søknadene var ikke kommet til kommunen, da de forrige ble 
behandlet. 
Ordfører Svein O. Leiros: Det er grunneierne som må søke om dette. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kåfjord kommune anbefaler at NVE gir tilskudd til flytting av bolig på eiendommen gnr. 32 bnr. 
11. Kåfjord kommune kan være med på å betale en distriktsandel på kr. 640 000,-  forutsatt at 
finansieringen kan gjøres gjennom et låneopptak.  
 
Kåfjord kommune anser det som andre sikringstiltak enn flytting ikke er mulig. Flytting av 
omsøkte bolig er et tiltak med betydelig samfunnsmessig virkning i likhet med tidligere flytting 
av beboere fra skredfarlig område ved Storhaugen.  
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Kåfjord kommune anbefaler at NVE gir tilskudd til flytting av bolig på eiendommen gnr. 32 bnr. 
11. Kåfjord kommune kan være med på å betale en distriktsandel på kr. 640 000,-  forutsatt at 
finansieringen kan gjøres gjennom et låneopptak.  
 
Kåfjord kommune anser det som andre sikringstiltak enn flytting ikke er mulig. Flytting av 
omsøkte bolig er et tiltak med betydelig samfunnsmessig virkning i likhet med tidligere flytting 
av beboere fra skredfarlig område ved Storhaugen.  

PS 44/19 Søknad om tilskudd til flytting som sikringstiltak mot skred. 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 04.09.2019  

Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kåfjord kommune anbefaler at NVE gir tilskudd til flytting av bolig og driftsbygning på 
eiendommen gnr. 31 bnr. 32. Det må foretas takst på bygningene på eiendommen. 
Kåfjord kommune kan være med på å betale en distriktsandel på 20 % forutsatt at finansieringen 
kan gjøres gjennom et låneopptak.  
 
Kåfjord kommune anser det som andre sikringstiltak enn flytting ikke er mulig. Flytting av 
omsøkte bygninger er et tiltak med betydelig samfunnsmessig virkning i likhet med tidligere 
flytting av beboere fra skredfarlig område ved Storhaugen.  
 
 



 

Rådmannens innstilling 
 
Kåfjord kommune anbefaler at NVE gir tilskudd til flytting av bolig og driftsbygning på 
eiendommen gnr. 31 bnr. 32. Det må foretas takst på bygningene på eiendommen. 
Kåfjord kommune kan være med på å betale en distriktsandel på 20 % forutsatt at finansieringen 
kan gjøres gjennom et låneopptak.  
 
Kåfjord kommune anser det som andre sikringstiltak enn flytting ikke er mulig. Flytting av 
omsøkte bygninger er et tiltak med betydelig samfunnsmessig virkning i likhet med tidligere 
flytting av beboere fra skredfarlig område ved Storhaugen.  
 

PS 45/19 Reguleringsplaner og kjøp av boligareal på Løkvoll 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 04.09.2019  

Behandling: 
Ordfører Svein O. Leiros redegjorde for sak. Ønsker ikke å utsette saken. 
Aud Marthinsen Frp: Kommunen har allerede brukt for mye penger på denne saken. 
Einar Eriksen Krf: Enig i at saken bør avsluttes nå. Evt. andre forslag på flere boligområder er 
velkommen senere. 
Eva T. Skogstad SP: Samarb.gr. har hatt fokus på tomter i Manndalen. Bra k-styre er enig. Roser 
Svein Leiros som ordfører. 
Tor Mikalsen MDG: Saken kommer veldig sent til k-styre (slutten på valgperioden). 
Ordfører Svein O. Leiros: Tar opp tomtene bak kroa, henvendelsen fra grunneier kom i oktober 
2018 og ordfører påpeker at han ønsket å sikre at dette kommunestyret fikk saken før slutten av 
valgperioden, og at det ikke gikk over i neste. Det var ikke mulig å få dette til tidligere, saken 
ble utsatt i formannskapet i april. 
Bernt E. I Lyngstad AP: Arbeiderpartiet ønsker fortsatt tomter i Manndalen. 
Ludvig Rognli MSNBL: Utgiftene på denne saken holder nå. Kommunen skal ikke bruke mere 
på dette. 
 
Ordfører Svein O. Leiros: Samarbeidsgruppa kommer med forslag til nytt pkt. 4.: 
4. Kåfjord kommunestyre ber administrasjon å tilbakeføre de tidligere avtalene på Løkvoll 3, og 
prosjektet Løkvoll 3 oppheves. 
Bernt E. I. Lyngstad AP: AP støtter rådmannens innstilling fra pkt.1, men kommer med forslag 
på nytt pkt. 4 og 5: 
4. det er gjort bindende avtaler med grunneiere i Løkvoll 3, i forbindelse med oppkjøp av 
eiendommene. Kommunen har lagt ned betydelige kostnader ift. regulering og oppkjøp av disse 
områdene. Vi ber om kostnadsoverslag på utbygging av området, dette må sees i sammenheng 
med etablering av høydebasseng på Løkvoll. 
5. Det er stor mangel på industri- og næringsareal på Løkvoll. Dette må også sees i sammenheng 
ved oppkjøp av arealer. 
Tor Mikalsen MDG: Hvordan er det med de avtalene som gjelder i forhold til punktene som nå 
er foreslått? 
Ordfører Svein O. Leiros: De inngåtte avtalene er ikke gjeldende på grunn av de ikke er 
iverksatt innen avtalt tid og er foreldet. 
 
Votering:  
Rådmannens innstilling pkt.1-3 ble enstemmig vedtatt.  



Samarbeidsgruppas forslag pkt.4 mot arbeiderpartiets forslag pkt.4-5, samarbeidsgruppas forslag 
ble vedtatt mot 5 stemmer. 

Vedtak: 
1. Kommunen inngår intensjonsavtale med grunneierne av gnr 29, bnr 2, om kjøp av deler av 

arealet mellom eksisterende boligfelt på Løkvoll og Manndalselva. 
2. Kommunen bestiller geoteknisk vurdering/grunnundersøkelse av arealet. Kjøp av arealet 

forutsetter at grunnen er sikker. 
3. Kåfjord kommune omregulerer Løkvoll III. Arealet av gnr 29, bnr 2 i planen endres til 

friluftsformål. 
4. Kåfjord kommunestyre ber administrasjon å tilbakeføre de tidligere avtalene på Løkvoll 3, og 

prosjektet Løkvoll 3 oppheves. 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 

1. Kommunen inngår intensjonsavtale med grunneierne av gnr 29, bnr 2, om kjøp av deler av 
arealet mellom eksisterende boligfelt på Løkvoll og Manndalselva. 

2. Kommunen bestiller geoteknisk vurdering/grunnundersøkelse av arealet. Kjøp av arealet 
forutsetter at grunnen er sikker. 

3. Kåfjord kommune omregulerer Løkvoll III. Arealet av gnr 29, bnr 2 i planen endres til 
friluftsformål. 

 
 
 

PS 46/19 Tilbud til kommunene i Troms om å motta aksjer i Troms Holding 
AS 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 04.09.2019  

Behandling: 
Ordfører Svein O. Leiros: Dette gjelder aksjer i Troms Holding AS.  
Tor Mikalsen MDG: Har vært med på behandlingen i fylke, og støtter vedtaket. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommune aksepterer å overta vederlagsfritt 1 B-aksje i Troms Holding AS (Org.nr 
923191593) fra Troms fylkeskommune på de vilkår som følger av gavebrev vedtatt av 
fylkestinget i Troms i sak 62/19. 
2. Kåfjord kommune forplikter seg til å inngå aksjonæravtale for Troms Holding AS som vedtatt 
av fylkestinget i Troms i sak 62/19. 
 



 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Kåfjord kommune aksepterer å overta vederlagsfritt 1 B-aksje i Troms Holding AS (Org.nr 923191593)    
fra Troms fylkeskommune på de vilkår som følger av gavebrev vedtatt av fylkestinget i Troms i sak 
62/19. 
2. Kåfjord kommune forplikter seg til å inngå aksjonæravtale for Troms Holding AS som vedtatt av 
fylkestinget i Troms i sak 62/19. 
 
 
 

PS 47/19 Skolelunch - budsjettregulering 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 04.09.2019  

Behandling: 
Ordfører Svein O. Leiros: Saken er vedtatt, men det må foretas en budsjettregulering på dette. 
Einar Eriksen Krf: Ser at det reduseres på Menighetsrådet inneværende år. Foreslår at dette 
fjernes.  
Tor Mikalsen MDG: Enig med Einar Eriksen, men hvor skal midlene tas ifra? Trodde dette 
skulle går fra Sentraladministrasjonen. Man kan kanskje ikke trekke tilbake midler som uansett 
er ført ut av kommunen?  
Bernt E. I. Lyngstad AP: Hva er posten «Kulturstøtte»? Hvorfor er det brukt så lite av dette i år?  
Ordfører Svein O. Leiros: Ble vedtatt Sentraladministrasjonen, og menighetsrådet hører inn 
under dette. 
Ordfører Svein O. Leiros: kom med følgende nytt forslag:  
Rådmannens innstilling står som den er, men foreslår at man unntar Menighetsrådet og at man 
tar fra Formannskapets reserve. 
Sentraladministrasjon: 
Politiske formål reduseres med     kr.  27000,-. 
Formannskapets reserve reduseres med  kr.  24000,-. 
Administrative formål reduseres med  kr. 149000,-. 
 
Økonomileder Håkon Jørgensen: Vet ikke hvorfor ikke mer av midlene på posten Kulturstøtte er 
brukt, men denne tilhører ordfører. 
Bernt E. I. Lyngstad: Så Kulturstøtte er i realiteten søkbare midler som ikke er informert ut om? 
Ordfører Svein O. Leiros: Henger nok igjen fra forrige gang. Ønsker at resterende midler på 
denne posten benyttes på allerede planlagte utgifter. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med endring ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommunestyre bevilger kr. 100 000,- til skolelunsj for elevene på Olderdalen skole ut 

2019. 
2. Kåfjord kommunestyre bevilger kr. 100 000,- til skolelunsj for elevene på Manndalen skole ut 

2019. 



3. Budsjettregulering gjennomføres slik det fremgår av vedlegg.  
Sentraladministrasjon: 
Politiske formål reduseres med     kr.  27000,-. 
Formannskapets reserve reduseres med  kr.  24000,-. 
Administrative formål reduseres med  kr. 149000,-. 

 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Kåfjord kommunestyre bevilger kr. 100 000,- til skolelunsj for elevene på Olderdalen skole ut 

2019. 
2. Kåfjord kommunestyre bevilger kr. 100 000,- til skolelunsj for elevene på Manndalen skole ut 

2019. 
3. Budsjettregulering gjennomføres slik det fremgår av vedlegg. 

 


