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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. 
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PS 24/20 Vedtak om forbud mot å overnatte i 
campingvogn, spikertelt, teltleire og øvrige faste 
og mobile boenheter hvor man ikke har sin 
folkeregistrerte adresse 

 2020/204 

PS 25/20 Bakgrunn for arbeidsmøte om coronatiltak  2020/233 
 
Møtet startet kl.11.00. 
Bernt Eirik Isaksen Lyngstad redegjorde for sak om Finnekapellet. 
Kommunedirektøren ser på sak i forhold til tomt, prosjekt og eierskap til prosjekt. 
Bernt Eirik Isaksen Lyngstad orienterte om prosjektet om diakonstilling i Nord-Troms. 
Bernt Eirik Isaksen Lyngstad orienterte om løypenett for scooter.  
Det vil bli orientert om dette på neste formannskap. 
Bernt Eirik Isaksen Lyngstad orienterte om å få kontaktmuligheter til beboere på sykehjemmet, 
for pårørende.  
Kommunedirektøren Einar Pedersen, kommunalsjef helse Trond Skotvold ser på saken. 
Bernt Eirik Isaksen Lyngstad orienterte om prosess å ansette ny kommunedirektør, 
formannskapsmedlemmer og 2 htv’er er ansettelsesutvalg, så blir det et mindre intervjuutvalg. 
 
Møtet ble hevet kl.13.05. 
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PS 24/20 Vedtak om forbud mot å overnatte i campingvogn, spikertelt, 
teltleire og øvrige faste og mobile boenheter hvor man ikke har sin 
folkeregistrerte adresse 

Saksprotokoll i Formannskap- 06.04.2020  

Behandling: 
Bernt Eirik Isaksen Lyngstad redegjorde for sak. 
 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Etter en helhetlig vurdering av behovet for å kunne ha en forsvarlig kapasitet i kommunens 
helsetjeneste, samt nødvendig hensyn til smittevernet, vedtar Kåfjord formannskap at forskrift 
om forbud på fritidseiendommer også skal omfatte forbud overnatting i campingvogner, 
campingvogner med spikertelt, teltleire og øvrige faste og mobile boenheter hvor man ikke har sin 
folkeregistrerte adresse.  
 
Forbudet gjelder for hele Kåfjord kommune, herunder vidde, fiskevann, parkeringsplasser osv 
 
Dagsturer for å sikre anlegg er det anledning til hvis man ikke kan ordne tilsyn med materiell og 
eiendom på annen måte. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge 
store materielle skader tillates. 
 
Formannskapet anser vilkårene i Smittevernloven § 1-5 å være oppfylt og i henhold til § 7-1 er 
tiltaket besluttet av formannskapet og hjemlet i § 4-1, første ledd, bokstav a), jf. bokstav d). 
 
Forbudet gjelder ikke registrerte næringsforetak m/overnattingsplasser i Gáivuona suohkan 
Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni. 
 
Vedtaket gjelder til og med 13.04.20.  Ny vurdering vil bli gjort for eventuell korrigering av 
vedtaket ytterligere 7 dager. 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Etter en helhetlig vurdering av behovet for å kunne ha en forsvarlig kapasitet i kommunens 
helsetjeneste, samt nødvendig hensyn til smittevernet, vedtar Kåfjord formannskap at forskrift 
om forbud på fritidseiendommer også skal omfatte forbud overnatting i campingvogner, 
campingvogner med spikertelt, teltleire og øvrige faste og mobile boenheter hvor man ikke har sin 
folkeregistrerte adresse.  
 
Forbudet gjelder for hele Kåfjord kommune, herunder vidde, fiskevann, parkeringsplasser osv 
 
Dagsturer for å sikre anlegg er det anledning til hvis man ikke kan ordne tilsyn med materiell og 
eiendom på annen måte. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge 
store materielle skader tillates. 
 



Formannskapet anser vilkårene i Smittevernloven § 1-5 å være oppfylt og i henhold til § 7-1 er 
tiltaket besluttet av formannskapet og hjemlet i § 4-1, første ledd, bokstav a), jf. bokstav d). 
 
Forbudet gjelder ikke registrerte næringsforetak m/overnattingsplasser i Gáivuona suohkan 
Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni. 
 
Vedtaket gjelder til og med 13.04.20.  Ny vurdering vil bli gjort for eventuell korrigering av 
vedtaket ytterligere 7 dager. 
 

PS 25/20 Bakgrunn for arbeidsmøte om coronatiltak 

Saksprotokoll i Formannskap- 06.04.2020  

Behandling: 
Næringskonsulent Jens Kristian Nilsen redegjorde for sak. 
Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad, og næringskonsulent Jens Kristian Nilsen er i dialog 
med næringslivet i Kåfjord, og næringskonsulent er tilgjengelig ved behov for hjelp å se på de 
ulike ordningene for den enkelte bedrift. 
 
Formannskapet kom med følgende forslag: 
1. Kåfjord formannskap ser svært positivt på redningspakkene som er kommet fra Stortinget, 
Sametinget og fylkeskommunen.  
2. Kåfjord formannskap ber administrasjon å få en oversikt over de ulike ordningene og 
redningspakkene som foreligger, og da spesielt hvordan ordningene treffer næringslivet i 
Kåfjord. Vi viser for øvrig til avtalen Kåfjord kommune har med Halti Næringshage. 
Næringshagen er også en viktig aktør og har ulike ordninger for støtte til næringslivet i Kåfjord.  
3. Det sendes ut et informasjonsbrev/oversikt til alle næringsaktørene i Gaivuotna – Kåfjord- 
Kaivuono om disse ordningene 
4. Kåfjord formannskap tilbyr betalingsutsettelse på lån, avdragsfrihet, inngåelse av 
nedbetalingsavtaler, og forsinkelsesrenten settes ned i en periode.  
5. Det brukes kr. 500.000.- fra grunnkapitalen i næringsfondet, som en søkbar ordning. 
Næringskonsulenten lager retningslinjer for denne ordningen. Dette legges fram for 
kommunestyret.  
6.  Det skal vurderes fortløpende hvordan de statlige tiltakene slår ut for næringslivet og 
befolkningen i Kåfjord. Dette skal være styrende for fremtidige lokale tiltak. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
 
1. Kåfjord formannskap ser svært positivt på redningspakkene som er kommet fra Stortinget, 
Sametinget og fylkeskommunen.  
2. Kåfjord formannskap ber administrasjon å få en oversikt over de ulike ordningene og 
redningspakkene som foreligger, og da spesielt hvordan ordningene treffer næringslivet i 
Kåfjord. Vi viser for øvrig til avtalen Kåfjord kommune har med Halti Næringshage. 
Næringshagen er også en viktig aktør og har ulike ordninger for støtte til næringslivet i Kåfjord.  
3. Det sendes ut et informasjonsbrev/oversikt til alle næringsaktørene i Gaivuotna – Kåfjord- 
Kaivuono om disse ordningene 
4. Kåfjord formannskap tilbyr betalingsutsettelse på lån, avdragsfrihet, inngåelse av 
nedbetalingsavtaler, og forsinkelsesrenten settes ned i en periode.  



5. Det brukes kr. 500.000.- fra grunnkapitalen i næringsfondet, som en søkbar ordning. 
Næringskonsulenten lager retningslinjer for denne ordningen. Dette legges fram for 
kommunestyret.  
6.  Det skal vurderes fortløpende hvordan de statlige tiltakene slår ut for næringslivet og 
befolkningen i Kåfjord. Dette skal være styrende for fremtidige lokale tiltak. 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 
 


