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       Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

RS 1/20 Saksordførere regionrådet  2015/850 
RS 2/20 Oppdatert saksliste og dokumenter til møte i 

regionrådet 29.01.20 
 2020/24 

PS 1/20 Orienteringssak spillemidler 2020: Presisering og 
orientering vedrørende kategorisering av 
innsendte spillemiddelsøknader for 2020 

 2019/436 

PS 2/20 Delegerte saker Formannskap november-
desember 2019 

 2019/30 

PS 3/20 Delegerte saker Formannskap januar 2020  2020/130 
PS 4/20 Høringssvar: endring av forskrift for 

forvaltningsområdet for samisk språk 
 2020/129 

PS 5/20 Høringsutkast: Kommunedelplan for idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv/ Gielddaoasseplána 
valáštallamiidda, fysalaš doaimmaide ja 
olgodaddamiidda. 

 2017/437 

PS 6/20 Klager mottatt på veiadressenavn  2015/680 
PS 7/20 Søknad om kjøp av festetomt gnr. 1 bnr. 61 fnr. 4  2016/291 
PS 8/20 Dispensasjon for oppføring av sauna og lávvu  2020/75 
PS 9/20 Mindre reguleringsendring av 

områdereguleringsplanen for Manndalen-Løkvoll 
 2019/236 

PS 10/20 Klage på vedtak i F-sak 16/19 - Krav om 
erstatning av tapt inntekt pga manglende isbryting 

 2016/167 

Møtet ble startet kl.11.47. 
Opprop og saksliste og innkalling ble godkjent. 
Referatsaker: Tatt til orientering. 
Ordfører Bernt E. I. Lyngstad tok opp følgende saker: 
Boplikt – ønsker sak til formannskapet: 

 Airbnb tar fra næringslivet, som driver overnatting. 
 Ønsker oversikt over boliger og utleiestatus. 
 Boligfelt, leie til eie – planlegge samfunnsutvikling. 
 Ungbo lager oversikt over sine utleieenheter. 

Svein O. Leiros SP: Ønsker at det vurderes hyttefelt, og førstegangsetablerer får billigere husleie 
første leieår. Vi bør også kartlegge Hamarøymodellen. 
Einar Eriksen Krf: Siste hus med leiligheter av Hamarøymodellen bør bygges i Manndalen, stort 
behov der. 
Kommunedirektør Einar Pedersen orienterte formannskapet om sin beslutning om å pensjonere 
seg i løpet av året, dette på grunn av oppnådd særaldersgrense i oktober 2020. 
Formannskapet ber administrasjonen starte prosessen snarest om rekruttering av ny 
kommunedirektør, det gjøres ved bruk av eksternt byrå i forbindelse med utlysning og 
rekruttering. 
Formannskapet ønsker at kommunedirektøren står i arbeidsforholdet fram til ny er på plass. 
Kommunedirektør Einar Pedersen orienterte formannskapet om regnskap 2019. 
Møtet ble hevet kl.14.25.  



RS 1/20 Saksordførere regionrådet 

RS 2/20 Oppdatert saksliste og dokumenter til møte i regionrådet 29.01.20 

  



PS 1/20 Delegerte saker Formannskap november-desember 2019 

Saksprotokoll i Formannskap- 13.02.2020  

Behandling: 
Formannskapet ønsker delegert sak 81/2019 som politisk sak. 
Øvrige saker tatt til orientering. 
 

Vedtak: 
Formannskapet ønsker delegert sak 81/2019 som politisk sak. 
Øvrige saker tatt til orientering. 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Tatt til orientering. 
 
 

PS 2/20 Delegerte saker Formannskap januar 2020 

Saksprotokoll i Formannskap- 13.02.2020  

Behandling: 
Tatt til orientering. 
 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Tatt til orientering. 
 
 

PS 3/20 Orienteringssak spillemidler 2020: Presisering og orientering 
vedrørende kategorisering av innsendte spillemiddelsøknader for 2020 

Saksprotokoll i Formannskap- 13.02.2020  

Behandling: 
Tatt til orientering. 
 



Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Tas til orientering.  
 
 

PS 4/20 Høringssvar: endring av forskrift for forvaltningsområdet for samisk 
språk 

Saksprotokoll i Formannskap- 13.02.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Det vurderes som svært positivt at flere kommuner innlemmes i forvaltningsområdet for samisk 
språk, denne gang i Troms og Finnmark fylke. Det er en styrke for forvaltningsområdet for 
samisk språk og for regionene rundt at det blir flere kommuner som har et særskilt ansvar for 
ivaretakelse av samisk språk og kultur. 
 
Kåfjord kommune forventer at Sametinget gis de økonomiske rammer som behøves, slik at nye 
Tjeldsund kommune kan innlemmes i forvaltningsområdet for samisk språk.  
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Det vurderes som svært positivt at flere kommuner innlemmes i forvaltningsområdet for samisk 
språk, denne gang i Troms og Finnmark fylke. Det er en styrke for forvaltningsområdet for 
samisk språk og for regionene rundt at det blir flere kommuner som har et særskilt ansvar for 
ivaretakelse av samisk språk og kultur. 
 
Kåfjord kommune forventer at Sametinget gis de økonomiske rammer som behøves, slik at nye 
Tjeldsund kommune kan innlemmes i forvaltningsområdet for samisk språk.  
 
 
 



PS 5/20 Høringsutkast: Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og 
friluftsliv/ Gielddaoasseplána valáštallamiidda, fysalaš doaimmaide ja 
olgodaddamiidda. 

Saksprotokoll i Formannskap- 13.02.2020  

Behandling: 
Svein O. Leiros SP: Veldig godt jobbet av kulturkonsulenten. 
Kulturkonsulent Kjersti Rennestraum redegjorde for arbeidet med planen. 
 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Forslag til Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020-2024/ 

Gielddaoasseplána valáštallamiidda, fysalaš doaimmaide ja olgodaddamiidda 2020-2024 
sendes på høring til berørte parter.  

 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Forslag til Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020-2024/ 

Gielddaoasseplána valáštallamiidda, fysalaš doaimmaide ja olgodaddamiidda 2020-2024 
sendes på høring til berørte parter.  

 

PS 6/20 Klager mottatt på veiadressenavn 

Saksprotokoll i Formannskap- 13.02.2020  

Behandling: 
Ordfører Bernt E. I. Lyngstad redegjorde for sak. 
Svein O. Leiros SP: Alle klagesakene skulle vært avvist med henvisning til kommunestyrets 
behandling av sak. 
 
Formannskapet viser til kommunestyrets behandling i desember 2019, det jobbes for at det er 
valgfritt for innbyggere hvilke parallellnavn som brukes når dette er på plass. 
 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. av 5 Alle som eier eller fester eiendom, kan selv velge hvilken språkform de vil ha 

bygdenavnet på, som adressetilleggsnavn til eiendommen. Alle hjemmelshavere som 
ønsker bygdenavnet i adressen til eiendommen sin må gi tilbakemelding til kommunen. 

2. av 5 Langnesveien forblir vedtatt brukt som adressenavn 
3. av 5 Olmmáiváhbállgis forblir vedtatt brukt som adressenavn 
4. av 5 Perttukentäntie forblir vedtatt brukt som adressenavn 
5. av 5 Adressenavnene forblir som tidligere vedtatt. 

 
 
 
 



Kommunedirektørens innstilling: 
1. av 5 Alle som eier eller fester eiendom, kan selv velge hvilken språkform de vil ha 

bygdenavnet på, som adressetilleggsnavn til eiendommen. Alle hjemmelshavere som 
ønsker bygdenavnet i adressen til eiendommen sin må gi tilbakemelding til kommunen. 

2. av 5 Langnesveien forblir vedtatt brukt som adressenavn 
3. av 5 Olmmáiváhbállgis forblir vedtatt brukt som adressenavn 
4. av 5 Perttukentäntie forblir vedtatt brukt som adressenavn 
5. av 5 Adressenavnene forblir som tidligere vedtatt. 

 
 

PS 7/20 Søknad om kjøp av festetomt gnr. 1 bnr. 61 fnr. 4 

Saksprotokoll i Formannskap- 13.02.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Eiendommen gnr. 1 bnr. 61 fnr. 4 overføres gratis til Kjell Olav Hansen. Vedtaket begrunnes 
med at det på grunn av feilregistrering i Matrikkelen har det ikke tidligere vært mulig å innløse 
festetomta. Som følge av dette er søker påført ulemper og det er derfor rimelig at han overtar 
festetomta vederlagsfritt 
 
 
 
 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
 
Eiendommen gnr. 1 bnr. 61 fnr. 4 overføres gratis til Kjell Olav Hansen. Vedtaket begrunnes 
med at det på grunn av feilregistrering i Matrikkelen har det ikke tidligere vært mulig å innløse 
festetomta. Som følge av dette er søker påført ulemper og det er derfor rimelig at han overtar 
festetomta vederlagsfritt 
 

PS 8/20 Dispensasjon for oppføring av sauna og lávvu 

Saksprotokoll i Formannskap- 13.02.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Formannskapet i Kåfjord viser til kravene til dispensasjon i plan- og bygningslovens kapittel 19 

og godkjenner dispensasjon fra områdereguleringsplan for Olderdalen sentrum for oppføring av 
sauna og lávvu. 

2. Tiltaket må ha godkjent byggesøknad før det oppføres jf. PBL § 20-4. 
 



 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Formannskapet i Kåfjord viser til kravene til dispensasjon i plan- og bygningslovens kapittel 

19 og godkjenner dispensasjon fra områdereguleringsplan for Olderdalen sentrum for 
oppføring av sauna og lávvu. 

2. Tiltaket må ha godkjent byggesøknad før det oppføres jf. PBL § 20-4. 
 
 

PS 9/20 Mindre reguleringsendring av områdereguleringsplanen for 
Manndalen-Løkvoll 

Saksprotokoll i Formannskap- 13.02.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Formannskapet vedtar mindre reguleringsendring av områdereguleringsplan for 

Manndalen-Løkvoll datert 29.11.2019, jf. plan- og bygningsloven § 12-14, 2. ledd. 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Formannskapet vedtar mindre reguleringsendring av områdereguleringsplan for 

Manndalen-Løkvoll datert 29.11.2019, jf. plan- og bygningsloven § 12-14, 2. ledd. 

 

PS 10/20 Klage på vedtak i F-sak 16/19 - Krav om erstatning av tapt inntekt 
pga manglende isbryting 

Saksprotokoll i Formannskap- 13.02.2020  

Behandling: 
Møtet ble lukket etter Forvaltningslovens § 13.2. 
Ordfører Bernt E. I. Lyngstad redegjorde for saken. 
 
Formannskapet kom med følgende forslag: 
1. Kåfjord formannskap viser til klage i Formannskapssak 16/19. 
Formannskapet kan ikke se å ha et erstatningsansvar, og mener at isbrytertjenesten har utført sin 
jobb ifølge kontrakten og instruksen for tjenesten. 
2. Formannskapet ser forøvrig at dette har vært svært utfordrende for klager og tilbyr kr. 
20.000.- i kompensasjon for tapt inntekt. Kompensasjon er satt høyere enn klager sine 
innrapporterte tall til Norges råfiskelag, i samme periode for 2016 og 2017. 
3. Formannskapet ber også om en revidering av instruksene fra 1993 før neste 
kontraktinngåelse. 



 
Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt, kommunedirektørens innstilling falt. 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord formannskap viser til klage i Formannskapssak 16/19. 
Formannskapet kan ikke se å ha et erstatningsansvar, og mener at isbrytertjenesten har utført sin 
jobb ifølge kontrakten og instruksen for tjenesten. 
2. Formannskapet ser forøvrig at dette har vært svært utfordrende for klager og tilbyr kr. 
20.000.- i kompensasjon for tapt inntekt. Kompensasjon er satt høyere enn klager sine 
innrapporterte tall til Norges råfiskelag, i samme periode for 2016 og 2017. 
3. Formannskapet ber også om en revidering av instruksene fra 1993 før neste 
kontraktinngåelse. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Krav om erstatning pålydende 70 000,- for tapt inntekt på grunn av manglende isbryting til Jarle 
Myrhaug avslås med følgende begrunnelse:  

- Ny utredning av anbud med vurdering, anbudspapirer og utlysning endrer ikke tidligere 
innstilling til vedtak: Isbryting ble gjennomført i henhold til kontrakt for perioden 
januar- april 2018.  

- Jarle Myrhaug ble ikke strøket A-lista i Fiskermanntallet i 2018, og er dermed ikke 
strøket av merkeregistret. Han fremdeles får avskrevet innkjøp av utstyr m.v 

 
 
 


