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Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 
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mars 2020 

 2020/24 

RS 4/20 Saksliste og dokumenter til strategisamling og 
møte i regionrådet 24.-25.02.20 

 2020/24 
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RS 6/20 SD 52/19 - Sámi giellaguovddážiidda 2020 
njuolggodoarjja / Direktetilskudd til samiske 
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RS 7/20 SD 52/19 - Govtegielatvuođadoarjja suohkanii 
2020  / Tospråklighetstilskudd til kommunen 
2020 

 2020/159 

PS 11/20 Delegerte saker Formannskap februar-mars 2020  2020/130 
PS 12/20 Orienteringssak: Representantskapsmøte i Nord-

Troms Friluftsråd 30. mars 
 2015/263 

PS 13/20 Innsamling av grovsøppel  2015/53 
PS 14/20 Forkjøpsrett på aksjer i Bredbåndsfylket  2017/424 
PS 15/20 Delegert sak 81/19 til politisk behandling: 

Atkomstvei til bolig på gnr 1, bnr 5 
 2019/414 

PS 16/20 Søknad om midler til beredskapsbil  2020/28 
PS 17/20 Anmodning om tilbakebetaling av kloakkavgift 

på eiendom 35/109 
 2017/95 

PS 18/20 Endelig vedtak: samisk parallellnavn til grenda 
Samuelsberg og Olmavankka 

 2015/16 

PS 19/20 Konseptutvikling for salg av gamle helsesenter  2018/202 
PS 20/20 Handlingsplan for opprettholdelse av kritiske 

funksjoner ved høyt personellfravær 
 2015/1420 

PS 21/20 Pandemiplan for Kåfjord kommune  2015/1420 
PS 22/20 Kommunal planstrategi 2020-2023  2019/411 
PS 23/20 Sluttbehandling - Reguleringsplan for Fossen  2015/1385 
 
Møtet startet kl.13.03. 
Saksliste og innkalling ble godkjent. 
Referatsaker tatt til orientering. 
 
Kommuneoverlege Anita Monsen Pedersen orienterte formannskapet om status i Kåfjord 
kommune, i forhold til Koronaviruset, utstyr og arbeidet med gamle Helsesenteret. 
Formannskapet: Veldig bra jobbet av helsesektoren i Kåfjord! 



Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad orienterte om søknad fra ungdomskontakt Stian 
Pedersen, som søker om kr.10.000,- til bruk i premier osv, i forbindelse med konkurranser på 
Kåfjord Ungdomsportal. 
Formannskapet gir ordfører fullmakt. 
 
Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad orienterte i forhold til krigsveteraner, og markering om 
frigjøringsdagen, og evt. lage praksis for bårebukett når krigsveteraner dør. 
Einar Eriksen Krf: Bør få sak til formannskap på dette, sjekke hvor mange det gjelder. 
Svein O. Leiros SP: Bedre å markere krigsveteraner mens de lever. 
 
Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad orienterte om forespørsel om å streame begravelser. 
Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad: Menighetsrådet bidrar selv inntil videre for finansiering 
av streaming. 
 
Britt Pedersen fratrådte møtet kl.15.11. 
 
Einar Eriksen Krf stilte spørsmål om scooterløyperevisjon, og hvorfor ikke nye scooterløyper er 
med? 
Kommunedirektør Einar Pedersen sjekker opp. 
 
Møtet ble hevet kl.15.16. 
  



RS 3/20 Innkalling og saksliste møte i regionrådet 24. mars 2020 

RS 4/20 Saksliste og dokumenter til strategisamling og møte i regionrådet 24.-
25.02.20 
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RS 7/20 SD 52/19 - Govtegielatvuođadoarjja suohkanii 2020  / 
Tospråklighetstilskudd til kommunen 2020 

  



PS 11/20 Delegerte saker Formannskap februar-mars 2020 

Saksprotokoll i Formannskap- 20.03.2020  

Behandling: 
Tatt til orientering. 
 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Tatt til orientering. 
 
 

PS 12/20 Orienteringssak: Representantskapsmøte i Nord-Troms Friluftsråd 
30. mars 

Saksprotokoll i Formannskap- 20.03.2020  

Behandling: 
Svein O. Leiros: Veldig bra av Nord-Troms Friluftsråd. 
Britt Pedersen: Kanonbra jobb av Nord-Troms Friluftsråd. 
 
Tatt til orientering. 
 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Tas til orientering.  
 
 



PS 13/20 Innsamling av grovsøppel 

Saksprotokoll i Formannskap- 20.03.2020  

Behandling: 
Formannskapet tok UMDU sin vurdering, med endring i tekst: Kåfjord kommune til Kåfjord 
vekst, som forslag til vedtak. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Medlemmer av Ytre Kåfjord Pensjonistforening som har problemer med henting av grovsøppel 
kan ringe Kåfjord Vekst for å melde inn behov for henting av grovsøppel.  
Det må da opplyses om hvor mye søppel som skal hentes, samt når søppelet legges ved den 
enkeltes avkjøring.  
Kåfjord Vekst fakturerer den enkelte for det antall m3 som hentes.    
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunalt råd for eldre- 04.02.2020  

Behandling: 
Det ble informert om at saken var utsatt i UMDU. Saken ble drøftet.  
Eldrerådet avventer snarlig behandling i UMDU. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Eldrerådet avventer snarlig behandling i UMDU. 
 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Utvalg for miljø, drift og utvikling- 28.01.2020  

Behandling: 
Innspillet om innsamling av grovsøppel fra Ytre Kåfjord Pensjonistforening har 2 ganger vært 
lagt fram som referatsak for UMDU.  Når en sak legges fram som referatsak blir saka enten tatt 
til orientering, eller at det bes om saka tas opp som egen sak. Henvendelsen om innsamling om 
grovsøppel har vært 2 ganger opp til politisk behandling i UMDU, og begge gangene er 
referatsaken tatt til orientering. Nå kommer saken opp via eldrerådet, men uten innstilling til 
vedtak. Da eldrerådet er rådgivende organ ovenfor formannskapet sender utvalget saken over til 
formannskapet slik den ble framlagt for UMDU. 
 
Utvalget gjorde også følgende vurdering; 
 Medlemmer av Ytre Kåfjord Pensjonistforening som har problemer med henting av grovsøppel 
kan ringe Kåfjord kommune for å melde inn behov for henting av grovsøppel. Det må da 



opplyses om hvor mye søppel som skal hentes, samt når søppelet legges ved den enkeltes 
avkjøring.  
Kåfjord Vekst fakturerer den enkelte for det antall m3 som hentes.    
 
Utvalget ser at skal nåværende ordning med at Kåfjord Vekst henter grovsøppel, da mot 
betaling, eller at den enkelte innbygger føres sitt grovsøppel til mottaksstasjonen i Birtavarre, 
endres, må dette skje via en høringsprosess i kommunen. En endring i dages mottaksstruktur må 
også avklares med Avfallsservice AS. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
 
Med hjemmel i delegeringsreglementet oversendes saka til formannskapet. 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
 
 

PS 14/20 Forkjøpsrett på aksjer i Bredbåndsfylket 

Saksprotokoll i Formannskap- 20.03.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kåfjord kommune avstår fra å gjøre gjeldende forkjøpsrett til aksjekjøp i Bredbåndfylket Troms 
AS. 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Kåfjord kommune avstår fra å gjøre gjeldende forkjøpsrett til aksjekjøp i Bredbåndfylket Troms 
AS. 
 
 



PS 15/20 Delegert sak 81/19 til politisk behandling: Atkomstvei til bolig på 
gnr 1, bnr 5 

Saksprotokoll i Formannskap- 20.03.2020  

Behandling: 
Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad orienterte om sak. 
Saksbehandler John Johansen redegjorde for sak. 
 
Svein O. Leiros kom med følgende forslag: 
Viser til saksutredning og formannskapet oppfordrer grunneier å se på alternative løsninger for å 
få avkjørsel, evt. ta det som en jordskiftesak. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Viser til saksutredning og formannskapet oppfordrer grunneier å se på alternative løsninger for å 
få avkjørsel, evt. ta det som en jordskiftesak. 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Saken tas til orientering. 

 
 

PS 16/20 Søknad om midler til beredskapsbil 

Saksprotokoll i Formannskap- 20.03.2020  

Behandling: 
Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad orienterte om sak. 
 
Svein O. Leiros kom med følgende forslag fra SP/Krf, nytt punkt 1: 
Kåfjord kommune vil berømme initiativet til hjelpekorpset for å få på plass en sårt trengt 
beredskapsbil til kommunen, og viser til beredskapskapsavtale med Røde Kors. 
Kåfjord kommune bevilger inntil kr.70.000,- til kjøp av beredskapsbil til Birtavarre Røde Kors. 
 
Bernt E. I. Lyngstad kom med følgende tilleggsforslag fra AP/H på pkt.1: 
Hvis det blir problemer med full finansiering, bes det ta kontakt med kommunen for alternativer. 
 
SP/Krfs forslag mot AP/Hs tilleggsforslag: SP/Krfs forslag falt da det fikk 2 stemmer, 3 
stemmer for AP/Hs tilleggsforslag.  
Kommunedirektørens innstilling Pkt.2-4 ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommune bevilger inntil kr. 50 000,- til kjøp av beredskapsbil til Birtavarre 

Røde Kors, hvis det blir problemer med full finansiering, bes det ta kontakt med 
kommunen for alternativer. 

2. Utgiften belastes budsjettpost 14734 100 285 som tilføres sum nevne under punkt 1. 



3. Formannskapets reserve – konto nr. 14900 199 000 – reduseres tilsvarende 
4. Kommunedirektøren foretar budsjettregulering. 

 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Kåfjord kommune bevilger inntil kr. 50 000,- til kjøp av beredskapsbil til Birtavarre 

Røde Kors 
2. Utgiften belastes budsjettpost 14734 100 285 som tilføres sum nevne under punkt 1. 
3. Formannskapets reserve – konto nr. 14900 199 000 – reduseres tilsvarende 
4. Kommunedirektøren foretar budsjettregulering. 

 
 
 

PS 17/20 Anmodning om tilbakebetaling av kloakkavgift på eiendom 35/109 

Saksprotokoll i Formannskap- 20.03.2020  

Behandling: 
Bernt Eirik Isaksen Lyngstad erklærte seg inhabil etter Forvaltningsloven § 6, og fratrådte 
behandlingen. 
Et enstemmig formannskap erklærte Bernt E. I. Lyngstad inhabil. 
Varaordfører Britt Pedersen overtok som møteleder. 
 
Formannskapet kom med følgende utsettelsesforslag: 
1) Saken utsettes, og formannskapet ber administrasjonen om å legge frem utredning i forhold til 
hvilke kloakkløsninger som kan være aktuelle i denne saken (se saksopplysninger i sak 17/20) 
Saken må legges frem snarest mulig. 
Saksbehandler må være tilstede på neste møte. 
2)Administrasjonen og varaordfører går i dialog med berørte parter.  
 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Bernt Eirik Isaksen Lyngstad tiltrådte behandlingen, og overtok som møteleder. 
 

Vedtak: 
1) Saken utsettes, og formannskapet ber administrasjonen om å legge frem utredning i forhold til 
hvilke kloakkløsninger som kan være aktuelle i denne saken (se saksopplysninger i sak 17/20) 
Saken må legges frem snarest mulig. 
Saksbehandler må være tilstede på neste møte. 
2)Administrasjonen og varaordfører går i dialog med berørte parter.  
 
 
 



Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 22.01.2019  

Behandling: 
 
Bernt Lyngstad melder seg inhabil etter forvaltningsloven §6a og §6b pga slektsforhold og 
økonomiske konsekvenser, og fratrer møtet. 
  
 
Rådmannens innstilling falt. 
 
Utvalget gjør følgende enstemmige vedtak:  

1. Saken utsettes inntil tilstanden på avløpsrørene er utredet og avklart.  
2. Lyngstad/ Myrland betaler ikke kommunal avløpsavgift fra og med 01.01.19 og fram til 

saka er avgjort. 
  

Vedtak: 
1. Saken utsettes inntil tilstanden på avløpsrørene er utredet og tilstanden avklart.  
2. Lyngstad/ Myrland betaler ikke kommunal avløpsavgift fra og med 01.01.19 og fram til 

saka er avgjort.  
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Per Steinar Lyngstad og Linda Myrland gis ikke medhold i søknad om tilbakebetaling av 

kloakkavgift som omsøkt, da dette er i strid med vedtatte Forskrift om vann- og 
avløpsgebyrer i Gàivuona suohkan Kåfjordkommune Kaivuonon komuuni, sist vedtatt 
27.09.2018 i K-sak 58/18. Søknaden avslås. 

2. Husstander på eiendommene 35/136, 35/29, 35/59 og 35/39 pålegges kloakkavgift fra 
01.01.2019, i henhold til samme forskrift. Kravet gis ikke tilbakevirkende kraft. 
Forutsetning er at husstandene opprettholder påslipp til kommunal avløpsledning. 

 
 
 
 

PS 18/20 Endelig vedtak: samisk parallellnavn til grenda Samuelsberg og 
Olmavankka 

Saksprotokoll i Formannskap- 20.03.2020  

Behandling: 
Samepolitisk utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kåfjord kommune vedtar følgende skrivemåte på samisk navn på grenda Samuelsberg: 
 



Navneobjekt Endelig tilrådning til 
skrivemåte fra samisk 

stednavntjeneste 

Vedtak Tidligere vedtak i  
k. sak 62/15 

 
Grend Sámmolborri Fiervá Samuelsberg, norsk 

 Fiervá  Olmavankka, kvensk 
 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Samepolitisk utvalg- 24.02.2020  

Behandling: 
Idar Pedersen (SP) bemerket at det som har vært brukt om området er Fiervá. Sámmolborri har 
vært benyttet om et fjellparti høyere oppe. 
 
Asgeir Fagerli Langberg (H) kom med følgende endringsforslag på Kommunedirektørens 
innstilling:  
Fiervá brukes som hovednavn. Det er dette navnet som har vært i bruk blant folk, og er det 
navnet som fortsatt er i bruk lokalt. Sámmolborri strykes som hovednavn.  
 
Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kåfjord kommune vedtar følgende skrivemåte på samisk navn på grenda Samuelsberg: 
 
Navneobjekt Endelig tilrådning til 

skrivemåte fra samisk 
stednavntjeneste 

Vedtak Tidligere vedtak i  
k. sak 62/15 

 
Grend Sámmolborri Fiervá Samuelsberg, norsk 

 Fiervá  Olmavankka, kvensk 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Kåfjord kommune vedtar følgende skrivemåte (hovednavn og undernavn) på samisk navn på 
grenda Samuelsberg: 
 

Navneobjekt Endelig tilrådning til 
skrivemåte fra samisk 

stednavntjeneste 

Vedtak Tidligere vedtak i 
k. sak 62/15 

 
Grend   Samuelsberg, norsk 

   Olmavankka, 
kvensk 

 Sámmolborri Sámmolborri (H)  
 Fiervá Fiervá (U)  

 
 



PS 19/20 Konseptutvikling for salg av gamle helsesenter 

Saksprotokoll i Formannskap- 20.03.2020  

Behandling: 
Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad orienterte om sak. 
 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommune bevilger kr. 80 000,- til konseptutvikling/modellering av det gamle 

helsesenteret før ny utlysning av salg av bygg/deler av bygg 
2. Utgiften belastes budsjettpost på drift som tilføres kr. 80 000,-. 
3. Formannskapets reserve – konto nr. 14900 199 000 – reduseres tilsvarende 
4. Kommunedirektøren foretar budsjettregulering. 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 

1. Kåfjord kommune bevilger kr. 80 000,- til konseptutvikling/modellering av det gamle 
helsesenteret før ny utlysning av salg av bygg/deler av bygg 

2. Utgiften belastes budsjettpost på drift som tilføres kr. 80 000,-. 
3. Formannskapets reserve – konto nr. 14900 199 000 – reduseres tilsvarende 
4. Kommunedirektøren foretar budsjettregulering. 

 
 

PS 20/20 Handlingsplan for opprettholdelse av kritiske funksjoner ved høyt 
personellfravær 

Saksprotokoll i Formannskap- 20.03.2020  

Behandling: 
Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad orienterte om sak. 
 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Formannskapet godkjenner «Plan for opprettholdelse av kritiske funksjoner ved høyt 
personellfravær» slik den foreligger 
 
 
 
 



Kommunedirektørens innstilling: 
Formannskapet godkjenner «Plan for opprettholdelse av kritiske funksjoner ved høyt 
personellfravær» slik den foreligger 
 
 

PS 21/20 Pandemiplan for Kåfjord kommune 

Saksprotokoll i Formannskap- 20.03.2020  

Behandling: 
Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad orienterte om sak. 
 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Formannskapet godkjenner «Pandemiplan for Kåfjord kommune» slik den foreligger. 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Formannskapet godkjenner «Pandemiplan for Kåfjord kommune» slik den foreligger. 
 
 

PS 22/20 Kommunal planstrategi 2020-2023 

Saksprotokoll i Formannskap- 20.03.2020  

Behandling: 
Saksbehandler Bård Bendik Fanghol redegjorde for sak. 
 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Formannskapet vedtar å sende forslag til planstrategi 2020-2023, datert 13.03.2020, på 

høring i fire uker for å innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og 
nabokommuner jf. PBL § 10-1, 2. ledd. 

2. Forslaget sendes også på høring til lokale lag og foreninger for å sikre lokal medvirkning 
i arbeidet jf. PBL § 10-1, 2. ledd. 

 
 
 



Kommunedirektørens innstilling: 
1. Formannskapet vedtar å sende forslag til planstrategi 2020-2023, datert 13.03.2020, på 

høring i fire uker for å innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og 
nabokommuner jf. PBL § 10-1, 2. ledd. 

2. Forslaget sendes også på høring til lokale lag og foreninger for å sikre lokal medvirkning 
i arbeidet jf. PBL § 10-1, 2. ledd. 

 
 
 

PS 23/20 Sluttbehandling - Reguleringsplan for Fossen 

Saksprotokoll i Formannskap- 20.03.2020  

Behandling: 
Saksbehandler Bård Bendik Fanghol redegjorde for sak. 
 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Formannskapet vedtar reguleringsplan for Fossen og deler av fylkesveg 332 med 

tilhørende planbeskrivelse, bestemmelser, plankart og merknadsbehandling jf. PBL  
§ 12-1. 

2. Formannskapets vedtak oversendes kommunestyret for endelig vedtak. Jf. PBL § 12-
12. 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Formannskapet vedtar reguleringsplan for Fossen og deler av fylkesveg 332 med 

tilhørende planbeskrivelse, bestemmelser, plankart og merknadsbehandling jf. PBL  
§ 12-1. 

2. Formannskapets vedtak oversendes kommunestyret for endelig vedtak. Jf. PBL § 12-
12. 

 


