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Møtet ble startet kl.11.02. 
Saksliste og innkalling ble godkjent. 
Protokollunderskrivere: Dagfinn Lyngstad AP og Anja V. S. Olsen SP – enstemmig valgt. 
PS 36/20 utgikk, siden ingen av ungdomsrådets representanter er tilstede. 
Møtet ble hevet kl.15.55. 
  



PS 34/20 Orienteringssak fra kommunedirektøren 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 15.05.2020  

Behandling: 
Kommunedirektør Einar Pedersen orienterte om følgende saker: 

 Storhaugen: Lånefinansiering i forhold til rassikring og finansiering av flytting av 
boliger. 

 Rentenivået, vurderer å binde renta på deler av lånegjeld. 
 Eierskapsmelding jobbes med. 
 Arealbruk på bygg. 
 Kommunalsjef oppvekst Elisabeth Gulbrandsen har sagt opp sin stilling. 
 Oppfølging OU-prosessen. 

 
Varaordfører Britt Pedersen stilte spørsmål i forhold til drift og veier i kommunen. Flere 
innbyggere har henvendt seg til varaordfører om veier de har meldt inn til driftsavdelingen, uten 
at noe gjøres. 
Kommunalsjef drift og utvikling Gunn Andersen svarte: Blir fulgt opp når de kommer 
henvendelser, men ikke alle veier er vårt ansvar, sender ut for strakstiltak når det er nødvendig. 
Svein O. Leiros: Storhaugen og rassikring, bør tas mot Stortinget. 
Dumping av masser og søppel ved Trollvik skole? 
Kommunalsjef drift og utvikling Gunn Andersen svarte: Vært befaring ved Trollvik skole, og 
det følges opp. 
Stian Pedersen AP stilte spørsmål om Kåfjordhallen, andre kommuner har åpen idrettshall, 
hvorfor er ikke vår hall åpen? 
Kommunedirektør Einar Pedersen svarte, Kåfjordhallen vil være tema på mandagens 
beredskapsmøte, i likhet med hjemmekontor og åpning av rådhuset. 
 
 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 

PS 35/20 Orienteringssak fra ordføreren 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 15.05.2020  

Behandling: 
Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad orienterte om følgende saker: 

 Generalforsamling Ungbo, styret, boligpolitikk. 
 Kommunedirektørstillingen 
 8.mai – arrangement i lag med veteraner med kransenedlegging på minnebauta i 

Birtavarre, og på Baalsrud sin grav i Manndalen. 
 Budsjett strategimøte 15.juni. 
 Regnskap planlegges å behandles 5.juni i formannskap og 18.juni i kommunestyret. 
 Trafikksikkerhetstiltak 
 Troms kraft og utbytte til næringsfond 



 Scooterløyper – ble ikke tillatt utvidelse for Kåfjord sine scooterløyper, på grunn av 
reindrifta. 

 
Einar Eriksen Krf: Forskjellbehandling med scooterløyper, enormt frustrasjon, reindrifta er 
kongen på haugen. 
Svein O. Leiros SP: Det er jobbet utrolig godt politisk i forhold til scooterløyper.  
Det bør gjennomføres møter med politisk ledelse, administrasjon og reinbeitedistriktene. 
Hvordan blir det med avslutning for 10.klassene? Har brukt å være lunsj med ordfører. 
Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad: Drøfter internt med oppvekst, hvordan det kan 
gjennomføres. 
 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 

PS 36/20 Orienteringssak fra ungdomsrådet 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 15.05.2020  

Behandling: 
Saken utgikk, siden det ikke var ungdomsrådsrepresentant til stede.  
 

Vedtak: 
 
 
 
 
 

PS 37/20 Søknad om midlertidig permisjon fra UMDU 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 15.05.2020  

Behandling: 
Nils O. Larsen AP kom med følgende forslag: 
Søknad om fritak avslås. 
Utvalget UMDU tilrettelegger møtedatoene, slik at representant kan møte. 
 
Votering: 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Søknad om fritak avslås. 
Utvalget UMDU tilrettelegger møtedatoene, slik at representant kan møte. 
 



 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Legges fram uten innstilling. 
 
 

PS 38/20 Forslag på Skjønnmedlem for Kåfjord kommune 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 15.05.2020  

Behandling: 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Knut Ivar Nilsen foreslås som skjønnsmedlem. 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Knut Ivar Nilsen foreslås som skjønnsmedlem. 
 

PS 39/20 Sammenslåing av forliksrådene i Nord-Troms 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 15.05.2020  

Behandling: 
Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad og Kommunedirektør Einar Pedersen redegjorde for sak. 
Svein O. Leiros SP: Forliksrådet er laveste rettsinstans, vil bli veldig mange saker for et felles 
forliksråd. 
Einar Eriksen Krf: Har vært leder av forliksrådet i Kåfjord i mange år, for å klare saksmengden, 
må det være ca 1. møte pr. måned. 
 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kåfjord kommune slutter seg til anbefalingen fra Nord-Troms lensmannsdistrikt om ett 
forliksråd felles for alle kommunene i Nord-Troms. 
 
 
 
 



Kommunedirektørens innstilling:  
Kåfjord kommune slutter seg til anbefalingen fra Nord-Troms lensmannsdistrikt om ett 
forliksråd felles for alle kommunene i Nord-Troms. 
 

PS 40/20 Heising av Pride-flagg i Nord-Troms-kommunene 6. juni 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 15.05.2020  

Behandling: 
Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad orienterte om sak. 
Varaordfører Britt Pedersen: Veldig viktig sak, med verdiene inkludering, mangfold, toleranse 
og nestekjærlighet.  
Veldig godt utredet sak, saken er opprinnelig fra RUST, ungdommene går foran. 
Bjørn-Even Salamonsen Krf: Takker for en god utredning av sak.  
Har en kristen kultur, debattklimaet i sosiale medier trør ned de med annen mening, toleranse og 
respekt for andres meninger må gå begge veier. 
Einar Eriksen Krf: Fronter motstemmen i forhold til lovverk, er uenig med andre i forhold til 
lovverk. Er uenig i verdiene i organisasjon FRI, som står bak Pride. Debattklimaet er ikke bra i 
forhold til denne saken, man skal ikke få ha egen mening. 
Jens A. Butter Simonsen H: Flaggreglementet skal revideres, ref. pkt.3. Dette spørsmålet har 
engasjert mange, har fått private meldinger der man er blitt kalt for idiot og troll, og det er ikke 
greit. 
Svein O. Leiros SP: En krevende sak, har respekt for begge sider.  
Men er skeptisk til FRI-organisasjonen. All ros for god saksutredning på saken. 
 
Einar Eriksen kom med følgende forslag fra Krf: 
Kåfjord kommune flagger ikke med Pride-flagget 6.juni 2020. 
Dette begrunnes blant annet i at det ikke arrangeres på kommunal grunn, slik loven åpner for, og 
at man ikke ønsker å støtte organisasjonen FRI, som står bak regnbueflagget. 
 
Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad: Saken engasjerer mye, og setter høyt det Pride står for: 
Mangfold, Inkludering, Toleranse og Kjærlighet. I tillegg vil det komme en protokolltilførsel. 
Ordfører kom med følgende endring på pkt.3, etter punktum: 
Flagging ved Pride innarbeides i retningslinjene fra 2021. 
 
Einar Eriksen Krf: Det er ikke mye toleranse og respekt for andres synspunkter, når man ser 
debatten. Synes ikke noe om tilleggspunktet, dette bør drøftes i forbindelse med behandling av 
retningslinjer for flagging. 
Svein O. Leiros SP: Synes tilleggspunkt er unødvendig, risikerer mange stemmer imot dette 
punktet. I tillegg slår tilleggssetning i hjel pkt.3. 
Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad: Nord-Troms Pride skal flagges også fra 2021. 
 
Votering: 
Pkt.1 og 2 i formannskapets innstilling mot Krf sitt forslag, Krf sitt forslag fikk 3 stemmer, Krf 
og Frp stemte for forslaget, og forslaget falt, formannskapets innstilling fikk 14 stemmer og ble 
vedtatt. 
Pkt.3 i formannskapets innstilling mot ordførers tilleggsforslag, ordførers tilleggsforslag ble 
vedtatt med 9 stemmer, Ap og MDG stemte for dette forslaget, 8 stemmer for formannskapets 
innstilling, H, Krf, SP og Frp stemte for formannskapets innstilling, som falt. 
 
Protokolltilførsel -  



Som ordfører i Kåfjord så er det viktig for meg å få frem følgende budskap. 
På generell basis uansett sak som fremmes for formannskap eller kommunestyre, så er det min 
plikt som leder av begge utvalg å påse at de folkevalgte er godt nok opplyst om en sak, før det 
fattes vedtak. 
Hvis medlemmer i de samme to organ ikke føler seg godt nok opplyst, så er det også mitt ansvar 
å påse at saken belyses bedre. Enten direkte i møte eller med ytterligere saksbehandling i 
administrasjonen. 
Når det gjelder saken om flaggheising den 6. juni, så ønsket medlemmer av kommunestyret å få 
saken ytterligere belyst. Det lot seg da gjøre gjennom et ekstraordinært kommunestyre 15. mai. 
Det passet også fint fordi vi da kunne behandle andre saker på samme møte. Saker som ellers 
måtte ha ventet til 18. juni.  
Når det er sagt, så skjønner jeg at det ikke ga noe godt inntrykk å utsette saken med bakgrunn i 
usikkerhet rundt tolking av lovverket for flaggheising.  
Jeg skjønner og at noen har stilt spørsmål med at gamle fordommer no kommer til overflaten 
med en slik utsettelse.  
Jeg kan forsikre alle om at politisk ledelse i Kåfjord kommune, fra dag 1, fullt ut har stått bak 
Nord Troms Pride og flagging 6. juni. Vi jobber hver eneste dag for mangfold, inkludering og 
toleranse i vår flotte kommune.  
Det skal være plass til kjærlighet i alle former og farger. Det skal være plass til alle i vårt 
samfunn uansett kjønn, rase eller seksuell legning.  
I Kåfjord skal det være godt å bo, uansett hvem du er eller hvem du elsker! 
Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommune flagger ved rådhuset i anledning Nord-Troms Pride 6. juni 2020.  
2. Regnbueflagg kjøpes inn over kommunens kulturbudsjett. 
3. Kåfjord kommune iverksetter arbeidet med å utarbeide egne retningslinjer for flagging 

ved kommunens offentlige bygninger, flagging ved Pride innarbeides i retningslinjene 
fra 2021. 

 
 
 

Saksprotokoll i Formannskap- 05.05.2020  

Behandling: 
Ordfører Bernt E. I. Lyngstad redegjorde for sak. 
Einar Eriksen Krf: Veldig bra belyst sak, men arrangement skal ikke være på kommunens 
eiendom. 
Svein O. Leiros: Berømmer saksbehandler med en god og grundig saksbehandling. 
Jimmy Blomli UR: Ungdomsrådet er positiv til saken, og ønsker å inkludere alle. 
Ordfører Bernt E. I. Lyngstad: Viktig med mangfold, inkludering og toleranse. 
 
Jens A. Butter Simonsen H kom med følgende endringsforslag: 
Pkt.1: Kåfjord kommune flagger ved rådhuset i anledning Nord-Troms Pride 6.juni 2020. etter 
komma strykes. 
 
Einar Eriksen Krf kom med følgende forslag: 
Kåfjord kommune flagger ikke med Pride-flagget 6.juni 2020. 
Dette begrunnes blant annet i at det ikke arrangeres på kommunal grunn, slik loven åpner for. 
 



Kommunedirektørens innstilling med endring, ble vedtatt med 4 stemmer, Krf sitt forslag falt da 
det fikk 1 stemme. 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommune flagger ved rådhuset i anledning Nord-Troms Pride 6. juni 2020.  
2. Regnbueflagg kjøpes inn over kommunens kulturbudsjett. 
3. Kåfjord kommune iverksetter arbeidet med å utarbeide egne retningslinjer for flagging 

ved kommunens offentlige bygninger. 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Kåfjord kommune flagger ved rådhuset i anledning Nord-Troms Pride 6. juni, samt ved 

liknende årlige arrangementer. 
2. Regnbueflagg kjøpes inn over kommunens kulturbudsjett. 
3. Kåfjord kommune iverksetter arbeidet med å utarbeide egne retningslinjer for flagging 

ved kommunens offentlige bygninger. 
 

 
 

PS 41/20 Økonomirapport pr. 30/4-2020 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 15.05.2020  

Behandling: 
Kommunedirektør Einar Pedersen og økonomisjef Håkon Jørgensen redegjorde for sak. 
 
Nils O. Larsen AP stilte spørsmål om underskuddet fra 2019, overforbruk, periodisering og 
feilkontering. 
Sykefravær, enkelte områder med veldig høyt sykefravær, hvordan håndteres dette? 
Bruk av kommunale bygg, leieavtaler mens kommunale bygg står tomme. 
Lisa K. Mo AP stilte spørsmål om vikarbyrå, hvor mange timer og kostnad på dette, bør 
prioritere egne vikarer. 
Bjørn Even Salamonsen Krf: Viktig å gjøre tiltak fort, for at det skal få virkning. 
Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad: Ordfører og øvrig politisk ledelse er på denne saken. 
Dagfinn Lyngstad AP stilte spørsmål om internkontrollen fungerer, brøytebudsjett og 
fakturering, kontrollerer noen fakturaer? 
  
Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad kom med følgende forslag fra AP/H:  
1. Vi ber om en skriftlig redegjørelse for bruk av vikarbyrå innenfor omsorg, deriblant timer og 
kostnader  
2. Kommunen må sette sterkt fokus på bruk av kommunal bygningsmasse, leid areal og 
bygninger som kommunen støtter økonomisk.  
3. Kommunestyret ber administrasjonen å sette stort fokus på bærekraftig økonomi opp mot 
OU-prosessen. 
 
Votering: 



Forslagene fra AP/H ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Vi ber om en skriftlig redegjørelse for bruk av vikarbyrå innenfor omsorg, deriblant timer og 
kostnader  
2. Kommunen må sette sterkt fokus på bruk av kommunal bygningsmasse, leid areal og 
bygninger som kommunen støtter økonomisk.  
3. Kommunestyret ber administrasjonen å sette stort fokus på bærekraftig økonomi opp mot 
OU-prosessen. 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 
Kommunestyret tar vedlagte økonomirapport pr. 30. april 2020 til orientering. 
 

PS 42/20 Søknad om salgsbevilling - Djupvik Nordmannvik S-lag 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 15.05.2020  

Behandling: 
Einar Eriksen Krf kom med følgende forslag: 
I hht. Ruspolitisk handlingsplan avslås salgsbevillingen. 
 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt med 15 stemmer, Krfs forslag falt da det fikk 2 
stemmer. 
 

Vedtak: 
1. Djupvik Nordmannvik S-lag ved Mari Anne Moe gis bevilling for salg av alkoholholdig  
drikk under 4,76 % i firmaets lokaler.  
2. Salgstidene for alkoholholdig drikk under 4,76 % er mellom kl.09.00 og kl.17.00 på hverdager og 
mellom kl.10.00 og kl.14.00 på lørdager og dager foran helligdager, unntatt dagen før Kristi 
Himmelfartsdag.  
3. Gebyrene fastsettes i henhold til Lov av 2.juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk 
m.v. Kapittel 6.  
4. Innehaver av bevilling for salg av alkoholholdig drikke, har et formelt ansvar for at salget skjer 
etter de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter og har utarbeidet internkontroll system.  
5. Bevilling er gjeldende fra vedtaksdato til 30.09.2024. 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Djupvik Nordmannvik S-lag ved Mari Anne Moe gis bevilling for salg av alkoholholdig  
drikk under 4,76 % i firmaets lokaler.  



2. Salgstidene for alkoholholdig drikk under 4,76 % er mellom kl.09.00 og kl.17.00 på hverdager og 
mellom kl.10.00 og kl.14.00 på lørdager og dager foran helligdager, unntatt dagen før Kristi 
Himmelfartsdag.  
3. Gebyrene fastsettes i henhold til Lov av 2.juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk 
m.v. Kapittel 6.  
4. Innehaver av bevilling for salg av alkoholholdig drikke, har et formelt ansvar for at salget skjer 
etter de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter og har utarbeidet internkontroll system.  
5. Bevilling er gjeldende fra vedtaksdato til 30.09.2024. 
 

PS 43/20 Søknad om salgsbevilling - Coop Marked Olderdalen 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 15.05.2020  

Behandling: 
Einar Eriksen Krf kom med følgende forslag: 
I hht. Ruspolitisk handlingsplan avslås salgsbevillingen. 
 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt med 15 stemmer, Krfs forslag falt da det fikk 2 
stemmer. 
 

Vedtak: 
1. Coop Olderdalen ved Kenneth Lyngstad gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk  
under 4,76 % i firmaets lokaler.  
2. Stedfortreder godkjennes Elin Lindvall.  
3. Salgstidene for alkoholholdig drikk under 4,76 % er mellom kl.09.00 og kl.18.00 på hverdager og 
mellom kl.09.00 og kl.17.00 på lørdager og dager foran helligdager, unntatt  
dagen før Kristi Himmelfartsdag.  
4. Gebyrene fastsettes i henhold til Lov av 2.juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk 
m.v. Kapittel 6.  
5. Innehaver av bevilling for salg av alkoholholdig drikke, har et formelt ansvar for at salget skjer 
etter de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter og har utarbeidet internkontroll system.  
6. Bevilling er gjeldende fra vedtaksdato til 30.09.2024. 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Coop Olderdalen ved Kenneth Lyngstad gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk  
under 4,76 % i firmaets lokaler.  
2. Stedfortreder godkjennes Elin Lindvall.  
3. Salgstidene for alkoholholdig drikk under 4,76 % er mellom kl.09.00 og kl.18.00 på hverdager og 
mellom kl.09.00 og kl.17.00 på lørdager og dager foran helligdager, unntatt  
dagen før Kristi Himmelfartsdag.  
4. Gebyrene fastsettes i henhold til Lov av 2.juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk 
m.v. Kapittel 6.  
5. Innehaver av bevilling for salg av alkoholholdig drikke, har et formelt ansvar for at salget skjer 
etter de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter og har utarbeidet internkontroll system.  
6. Bevilling er gjeldende fra vedtaksdato til 30.09.2024. 
 
 



PS 44/20 Søknad om salgsbevilling - Coop Prix Birtavarre 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 15.05.2020  

Behandling: 
Einar Eriksen Krf kom med følgende forslag: 
I hht. Ruspolitisk handlingsplan avslås salgsbevillingen. 
 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt med 15 stemmer, Krfs forslag falt da det fikk 2 
stemmer. 
 

Vedtak: 
1. Coop Prix Birtavarre ved Rita Koht Hansen gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk  
under 4,76 % i firmaets lokaler.  
2. Stedfortreder godkjennes Siri Holm Solbakken.  
3. Salgstidene for alkoholholdig drikk under 4,76 % er mellom kl.09.00 og kl.20.00 på hverdager og 
mellom kl.09.00 og kl.18.00 på lørdager og dager foran helligdager, unntatt  
dagen før Kristi Himmelfartsdag.  
4. Gebyrene fastsettes i henhold til Lov av 2.juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk 
m.v. Kapittel 6.  
5. Innehaver av bevilling for salg av alkoholholdig drikke, har et formelt ansvar for at salget skjer 
etter de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter og har utarbeidet internkontroll system.  
6. Bevilling er gjeldende fra vedtaksdato til 30.09.2024. 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Coop Prix Birtavarre ved Rita Koht Hansen gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk  
under 4,76 % i firmaets lokaler.  
2. Stedfortreder godkjennes Siri Holm Solbakken.  
3. Salgstidene for alkoholholdig drikk under 4,76 % er mellom kl.09.00 og kl.20.00 på hverdager og 
mellom kl.09.00 og kl.18.00 på lørdager og dager foran helligdager, unntatt  
dagen før Kristi Himmelfartsdag.  
4. Gebyrene fastsettes i henhold til Lov av 2.juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk 
m.v. Kapittel 6.  
5. Innehaver av bevilling for salg av alkoholholdig drikke, har et formelt ansvar for at salget skjer 
etter de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter og har utarbeidet internkontroll system.  
6. Bevilling er gjeldende fra vedtaksdato til 30.09.2024. 
 
 

PS 45/20 Søknad om salgsbevilling - Joker Birtavarre - Kåfjord Handel 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 15.05.2020  

Behandling: 
Einar Eriksen Krf kom med følgende forslag: 
I hht. Ruspolitisk handlingsplan avslås salgsbevillingen. 
 



Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt med 15 stemmer, Krfs forslag falt da det fikk 2 
stemmer. 
 

Vedtak: 
1. Joker Birtavarre ved Randi Forfang gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk  
under 4,76 % i firmaets lokaler.  
2. Stedfortreder godkjennes Torleif Larsen.  
3. Salgstidene for alkoholholdig drikk under 4,76 % er mellom kl.09.00 og kl.20.00 på hverdager og 
mellom kl.09.00 og kl.18.00 på lørdager og dager foran helligdager, unntatt  
dagen før Kristi Himmelfartsdag.  
4. Gebyrene fastsettes i henhold til Lov av 2.juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk 
m.v. Kapittel 6.  
5. Innehaver av bevilling for salg av alkoholholdig drikke, har et formelt ansvar for at salget skjer 
etter de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter og har utarbeidet internkontroll system.  
6. Bevilling er gjeldende fra vedtaksdato til 30.09.2024. 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Joker Birtavarre ved Randi Forfang gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk  
under 4,76 % i firmaets lokaler.  
2. Stedfortreder godkjennes Torleif Larsen.  
3. Salgstidene for alkoholholdig drikk under 4,76 % er mellom kl.09.00 og kl.20.00 på hverdager og 
mellom kl.09.00 og kl.18.00 på lørdager og dager foran helligdager, unntatt  
dagen før Kristi Himmelfartsdag.  
4. Gebyrene fastsettes i henhold til Lov av 2.juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk 
m.v. Kapittel 6.  
5. Innehaver av bevilling for salg av alkoholholdig drikke, har et formelt ansvar for at salget skjer 
etter de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter og har utarbeidet internkontroll system.  
6. Bevilling er gjeldende fra vedtaksdato til 30.09.2024. 
 

PS 46/20 Søknad om salgsbevilling - Coop Prix Manndalen 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 15.05.2020  

Behandling: 
Einar Eriksen Krf kom med følgende forslag: 
I hht. Ruspolitisk handlingsplan avslås salgsbevillingen. 
 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt med 15 stemmer, Krfs forslag falt da det fikk 2 
stemmer. 
 

Vedtak: 
1. Coop Prix Manndalen ved Mona-Lise Nilsen gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk  
under 4,76 % i firmaets lokaler.  



2. Stedfortreder godkjennes Beate Andersen.  
3. Salgstidene for alkoholholdig drikk under 4,76 % er mellom kl.08.00 og kl.20.00 på hverdager og 
mellom kl.08.00 og kl.18.00 på lørdager og dager foran helligdager, unntatt dagen før Kristi 
Himmelfartsdag.  
4. Gebyrene fastsettes i henhold til Lov av 2.juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk 
m.v. Kapittel 6.  
5. Innehaver av bevilling for salg av alkoholholdig drikke, har et formelt ansvar for at salget skjer 
etter de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter og har utarbeidet internkontroll system.  
6. Bevilling er gjeldende fra vedtaksdato til 30.09.2024. 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Coop Prix Manndalen ved Mona-Lise Nilsen gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk  
under 4,76 % i firmaets lokaler.  
2. Stedfortreder godkjennes Beate Andersen.  
3. Salgstidene for alkoholholdig drikk under 4,76 % er mellom kl.08.00 og kl.20.00 på hverdager og 
mellom kl.08.00 og kl.18.00 på lørdager og dager foran helligdager, unntatt dagen før Kristi 
Himmelfartsdag.  
4. Gebyrene fastsettes i henhold til Lov av 2.juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk 
m.v. Kapittel 6.  
5. Innehaver av bevilling for salg av alkoholholdig drikke, har et formelt ansvar for at salget skjer 
etter de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter og har utarbeidet internkontroll system.  
6. Bevilling er gjeldende fra vedtaksdato til 30.09.2024. 
 

PS 47/20 Søknad om salgsbevilling -  Joker - Manndalen Varesenter 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 15.05.2020  

Behandling: 
Einar Eriksen Krf kom med følgende forslag: 
I hht. Ruspolitisk handlingsplan avslås salgsbevillingen. 
 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt med 15 stemmer, Krfs forslag falt da det fikk 2 
stemmer. 
 

Vedtak: 
1. Joker - Manndalen Varesenter ved Fred Are Nilsen gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk  
under 4,76 % i firmaets lokaler.  
2. Stedfortreder godkjennes Vivi Eriksen.  
3. Salgstidene for alkoholholdig drikk under 4,76 % er mellom kl.09.00 og kl.20.00 på hverdager og 
mellom kl.09.00 og kl.18.00 på lørdager og dager foran helligdager, unntatt  
dagen før Kristi Himmelfartsdag.  
4. Gebyrene fastsettes i henhold til Lov av 2.juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk 
m.v. Kapittel 6.  
5. Innehaver av bevilling for salg av alkoholholdig drikke, har et formelt ansvar for at salget skjer 
etter de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter og har utarbeidet internkontroll system.  
 
 



 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Joker - Manndalen Varesenter ved Fred Are Nilsen gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk  
under 4,76 % i firmaets lokaler.  
2. Stedfortreder godkjennes Vivi Eriksen.  
3. Salgstidene for alkoholholdig drikk under 4,76 % er mellom kl.09.00 og kl.20.00 på hverdager og 
mellom kl.09.00 og kl.18.00 på lørdager og dager foran helligdager, unntatt  
dagen før Kristi Himmelfartsdag.  
4. Gebyrene fastsettes i henhold til Lov av 2.juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk 
m.v. Kapittel 6.  
5. Innehaver av bevilling for salg av alkoholholdig drikke, har et formelt ansvar for at salget skjer 
etter de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter og har utarbeidet internkontroll system.  
6. Bevilling er gjeldende fra vedtaksdato til 30.09.2024. 
 

PS 48/20 Søknad om skjenkebevilling - Artic Bistro & Bar 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 15.05.2020  

Behandling: 
Jens A. Butter Simonsen H erklærte seg inhabil etter Forvaltningsloven § 6, og fratrådte møtet. 
Han ble erklært inhabil av et enstemmig kommunestyre. 
 
Einar Eriksen Krf kom med følgende forslag: 
I hht. Ruspolitisk handlingsplan avslås skjenkebevillingen. 
 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt med 14 stemmer, Krfs forslag falt da det fikk 2 
stemmer. 
 
Jens A. Butter Simonsen tiltrådte møtet. 

Vedtak: 
1. Djupvik Camp & Maskin AS innvilges skjenkebevilling for øl, vin og brennevin med 
begrensninger i tidspunkt i hht alkoholloven og -forskrift 
2. Skjenkeareal er i Djupvik Camp og Maskin AS kafédel i servicehuset Artic Bistro & Bar. 
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 til kl. 24.00. for øl, vin og brennevin, som omsøkt. 
5. Jim-Roar Wiik, Olderdalen, godkjennes som styrer, etablererprøven for servering og 
kunnskapsprøven for alkoholloven er bestått. 
6. Som stedfortreder godkjennes Jens Aleksander Butter Simonsen, Djupvik, kunnskapsprøven 
for alkoholloven er bestått. 
7. Gebyrene fastsettes i henhold til A-lovens § 7-1 og Forskrift av 8. juni 2005 nr. 538 kap.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 Internkontroll-system. 
9. Bevillingstiden er fra vedtak er fattet og til 30.09.2024. 
 



 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Djupvik Camp & Maskin AS innvilges skjenkebevilling for øl, vin og brennevin med 
begrensninger i tidspunkt i hht alkoholloven og -forskrift 
2. Skjenkeareal er i Djupvik Camp og Maskin AS kafédel i servicehuset Artic Bistro & Bar. 
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 til kl. 24.00. for øl, vin og brennevin, som omsøkt. 
5. Jim-Roar Wiik, Olderdalen, godkjennes som styrer, etablererprøven for servering og 
kunnskapsprøven for alkoholloven er bestått. 
6. Som stedfortreder godkjennes Jens Aleksander Butter Simonsen, Djupvik, kunnskapsprøven 
for alkoholloven er bestått. 
7. Gebyrene fastsettes i henhold til A-lovens § 7-1 og Forskrift av 8. juni 2005 nr. 538 kap.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 Internkontroll-system. 
9. Bevillingstiden er fra vedtak er fattet og til 30.09.2024. 
 
 

PS 49/20 Søknad om skjenkebevilling - Lyngen Lodge/Spirit of Lyngen 2 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 15.05.2020  

Behandling: 
Einar Eriksen Krf kom med følgende forslag: 
I hht. Ruspolitisk handlingsplan avslås skjenkebevillingen. 
 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt med 15 stemmer, Krfs forslag falt da det fikk 2 
stemmer. 
 

Vedtak: 
1. Lyngen Lodge innvilges skjenkebevilling for øl, vin og brennevin med begrensninger i tidspunkt i 
hht. Alkoholloven og -forskrift 
2. Skjenkearealet er deres lokaler på Lyngen Lodge. 
3. Skjenking av alkoholholdig drikk på Lyngen Lodge, gis uten tidsbegrensing jamf. Alkoholloven § 
4-4, 7. ledd (vedr. overnattingssteder) og Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for Kåfjord § 4.  
4. Skjenking av alkoholholdig drikk på Lyngen Lodge over 22 volumprosent gis bevilling  
fra kl.13.00 til kl.02.00. 
5. Lyngen Lodge gis skjenkebevilling for alkoholholdig drikk under 22 volumprosent, på  
Terrassen fra kl.11.00 til kl.02.00. 
6. Skjenking av alkoholholdig drikk under 22 volumprosent innvilges på ”Spirit of Lyngen II” 
mellom kl. 11.00 og 02.00.  
7. Elisabeth Braathen godkjennes som styrer, etablererprøven og kunnskapsprøve for alkohol er 
bestått. 
8. Som stedfortreder godkjennes Graham Austick, Djupvik, kunnskapsprøven for alkohol er bestått.  



9. Gebyrene fastsettes i henhold til A-lovens § 7-1 og Forskrift av 8. juni 2005 nr. 538 kap.6. 
10. 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 Internkontroll-system. 
11. Bevillingstiden er fra vedtak er fattet og til 30.09.2024. 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Lyngen Lodge innvilges skjenkebevilling for øl, vin og brennevin med begrensninger i tidspunkt i 
hht. Alkoholloven og -forskrift 
2. Skjenkearealet er deres lokaler på Lyngen Lodge. 
3. Skjenking av alkoholholdig drikk på Lyngen Lodge, gis uten tidsbegrensing jamf. Alkoholloven § 
4-4, 7. ledd (vedr. overnattingssteder) og Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for Kåfjord § 4.  
4. Skjenking av alkoholholdig drikk på Lyngen Lodge over 22 volumprosent gis bevilling  
fra kl.13.00 til kl.02.00. 
5. Lyngen Lodge gis skjenkebevilling for alkoholholdig drikk under 22 volumprosent, på  
Terrassen fra kl.11.00 til kl.02.00. 
6. Skjenking av alkoholholdig drikk under 22 volumprosent innvilges på ”Spirit of Lyngen II” 
mellom kl. 11.00 og 02.00.  
7. Elisabeth Braathen godkjennes som styrer, etablererprøven og kunnskapsprøve for alkohol er 
bestått. 
8. Som stedfortreder godkjennes Graham Austick, Djupvik, kunnskapsprøven for alkohol er bestått.  
9. Gebyrene fastsettes i henhold til A-lovens § 7-1 og Forskrift av 8. juni 2005 nr. 538 kap.6. 
10. 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 Internkontroll-system. 
11. Bevillingstiden er fra vedtak er fattet og til 30.09.2024. 
 

PS 50/20 Søknad om skjenkebevilling - Trygdekontoret Pub & Bar 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 15.05.2020  

Behandling: 
Einar Eriksen Krf kom med følgende forslag: 
I hht. Ruspolitisk handlingsplan avslås skjenkebevillingen. 
 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt med 15 stemmer, Krfs forslag falt da det fikk 2 
stemmer. 
 

Vedtak: 
1. Marthinsen Produkter ved Trygdekontoret Pub & Bar innvilges skjenkebevilling for øl, vin og 
brennevin med begrensninger i tidspunkt i hht alkoholloven og -forskrift.  
2. Skjenkeareal er i Trygdekontoret Pub & Bar i Olderdalsvegen 408.  
3. Uteservering på veranda innvilges med alkoholholdig drikk under 22 volumprosent alkohol ihht. 
søknad, i tidsrommet fra 01.05.-31.10. fra kl.12.00. til kl.22.00. under forutsetning at ferdigattest er 
utstedt.  
Det gis ikke bevilling for skjenking av brennevin utendørs. 



4. Skjenketid for alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer fra kl. 13.00, 
skjenking av annen alkoholholdig drikk fra kl. 12.00.  
5. Skjenking av øl, vin og brennevin skal avsluttes senest kl. 02.00.  
6. Kent-Arne Marthinsen, Olderdalen, godkjennes som styrer, etablererprøve og kunnskapsprøve for 
alkohol er bestått.  
7. Aud Marthinsen, Olderdalen, godkjennes som stedfortreder, kunnskapsprøven for alkohol er 
bestått.  
8. 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.  
9. 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.  
10. Bevillingstiden er fra vedtak er fattet og til 30.09.2024.  
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Marthinsen Produkter ved Trygdekontoret Pub & Bar innvilges skjenkebevilling for øl, vin og 
brennevin med begrensninger i tidspunkt i hht alkoholloven og -forskrift.  
2. Skjenkeareal er i Trygdekontoret Pub & Bar i Olderdalsvegen 408.  
3. Uteservering på veranda innvilges med alkoholholdig drikk under 22 volumprosent alkohol ihht. 
søknad, i tidsrommet fra 01.05.-31.10. fra kl.12.00. til kl.22.00. under forutsetning at ferdigattest er 
utstedt.  
Det gis ikke bevilling for skjenking av brennevin utendørs. 
4. Skjenketid for alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer fra kl. 13.00, 
skjenking av annen alkoholholdig drikk fra kl. 12.00.  
5. Skjenking av øl, vin og brennevin skal avsluttes senest kl. 02.00.  
6. Kent-Arne Marthinsen, Olderdalen, godkjennes som styrer, etablererprøve og kunnskapsprøve for 
alkohol er bestått.  
7. Aud Marthinsen, Olderdalen, godkjennes som stedfortreder, kunnskapsprøven for alkohol er 
bestått.  
8. 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.  
9. 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.  
10. Bevillingstiden er fra vedtak er fattet og til 30.09.2024.  
 
 

PS 51/20 Søknad om skjenkebevilling - Moskogaisa kafe Bygg 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 15.05.2020  

Behandling: 
Einar Eriksen Krf kom med følgende forslag: 
I hht. Ruspolitisk handlingsplan avslås skjenkebevillingen. 
 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt med 15 stemmer, Krfs forslag falt da det fikk 2 
stemmer. 
 



Vedtak: 
1. Torleif Larsen Eiendom AS innvilges skjenkebevilling for øl og vin med begrensninger i 
tidspunkt i hht alkoholloven og -forskrift. 
2. Skjenkearealet er Moskogaisa kafe, i samme bygg som Joker Birtavarre. Det forutsettes at dør 
mellom butikk og kafe er stengt, og at det er egen inngang til kafe. 
3. Skjenketid for alkoholholdig drikk under 22 volumprosent alkohol fra kl. 11.00. som omsøkt.  
4. Skjenking av øl og vin skal avsluttes senest kl. 02.00.  
5. Torleif Larsen godkjennes som styrer, kunnskapsprøve for alkohol er bestått.  
6. Randi Forfang godkjennes som stedfortreder.  
7. Gebyrene fastsettes i henhold til A-lovens § 7-1 og Forskrift 2. juni 2005 nr 538. Kap. 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. 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 Internkontroll-system. 
10. Bevillingstiden er fra vedtak er fattet og til 30.09.2024. 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Torleif Larsen Eiendom AS innvilges skjenkebevilling for øl og vin med begrensninger i 
tidspunkt i hht alkoholloven og -forskrift. 
2. Skjenkearealet er Moskogaisa kafe, i samme bygg som Joker Birtavarre. Det forutsettes at dør 
mellom butikk og kafe er stengt, og at det er egen inngang til kafe. 
3. Skjenketid for alkoholholdig drikk under 22 volumprosent alkohol fra kl. 11.00. som omsøkt.  
4. Skjenking av øl og vin skal avsluttes senest kl. 02.00.  
5. Torleif Larsen godkjennes som styrer, kunnskapsprøve for alkohol er bestått.  
6. Randi Forfang godkjennes som stedfortreder.  
7. Gebyrene fastsettes i henhold til A-lovens § 7-1 og Forskrift 2. juni 2005 nr 538. Kap. 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. 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 Internkontroll-system. 
10. Bevillingstiden er fra vedtak er fattet og til 30.09.2024. 
 
 

PS 52/20 Søknad om skjenkebevilling - Senter for nordlige folk 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 15.05.2020  

Behandling: 
Svein O. Leiros SP og Stian Pedersen AP, erklærte seg inhabil etter Forvaltningsloven § 6 og 
fratrådte møtet. 
De ble erklært inhabil av et enstemmig kommunestyre. 
 
Einar Eriksen Krf kom med følgende forslag: 
I hht. Ruspolitisk handlingsplan avslås skjenkebevillingen. 
 
Votering: 



Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt med 13 stemmer, Krfs forslag falt da det fikk 2 
stemmer. 
 
Svein O. Leiros SP og Stian Pedersen AP tiltrådte møtet. 

Vedtak: 
1. Senter for Nordlige Folk AS innvilges skjenkebevilling for øl, vin og brennevin med 
begrensninger i tidspunkt i hht alkoholloven og -forskrift.  
2. Skjenkeareal i kultursalen og kafe i bygget.  
3. Det innvilges uteservering i telt i inngjerdet område ved inngang, i perioden 01.06. til 31.08. med 
skjenketid fra kl.18.00 til 02.00.  
Det gis ikke bevilling for skjenking av brennevin utendørs. 
4. Skjenketid for alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer fra kl. 13.00, 
skjenking av annen alkoholholdig drikk fra kl. 12.00.  
5. Skjenking av øl, vin og brennevin skal avsluttes senest kl. 02.00.  
6. Ann Kristin Hansen, Manndalen, godkjennes som styrer, etablererprøven for servering er bestått, 
og kunnskapsprøven for alkoholloven er bestått.  
7. Som en stedfortreder godkjennes Svein Oddvar Leiros, Birtavarre, under forutsetting at 
kunnskapsprøven for alkoholloven bestås.  
8. Gebyrene fastsettes i henhold til A-lovens § 7-1 og Forskrift av 8. juni 2005 nr. 538 kap.6.  
9. 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 Internkontroll-system.  
10. Bevillingstiden er fra vedtak er fattet og til 30.06.2020. 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Senter for Nordlige Folk AS innvilges skjenkebevilling for øl, vin og brennevin med 
begrensninger i tidspunkt i hht alkoholloven og -forskrift.  
2. Skjenkeareal i kultursalen og kafe i bygget.  
3. Det innvilges uteservering i telt i inngjerdet område ved inngang, i perioden 01.06. til 31.08. med 
skjenketid fra kl.18.00 til 02.00.  
Det gis ikke bevilling for skjenking av brennevin utendørs. 
4. Skjenketid for alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer fra kl. 13.00, 
skjenking av annen alkoholholdig drikk fra kl. 12.00.  
5. Skjenking av øl, vin og brennevin skal avsluttes senest kl. 02.00.  
6. Ann Kristin Hansen, Manndalen, godkjennes som styrer, etablererprøven for servering er bestått, 
og kunnskapsprøven for alkoholloven er bestått.  
7. Som en stedfortreder godkjennes Svein Oddvar Leiros, Birtavarre, under forutsetting at 
kunnskapsprøven for alkoholloven bestås.  
8. Gebyrene fastsettes i henhold til A-lovens § 7-1 og Forskrift av 8. juni 2005 nr. 538 kap.6.  
9. 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 Internkontroll-system.  
10. Bevillingstiden er fra vedtak er fattet og til 30.06.2020. 
 
 



PS 53/20 Søknad om skjenkebevilling - Fosslis Mathantverkssiida 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 15.05.2020  

Behandling: 
Einar Eriksen Krf kom med følgende forslag: 
I hht. Ruspolitisk handlingsplan avslås skjenkebevillingen. 
 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt med 15 stemmer, Krfs forslag falt da det fikk 2 
stemmer. 
 

Vedtak: 
1. Fosslis Mathantverks siida innvilges skjenkebevilling for øl, vin og brennevin med begrensninger 
i tidspunkt i hht. alkoholloven og -forskrift.  
2. Skjenkeareal er i Fosslis Mathantverks siida, Guovssahasa Niestelavka, 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 avsluttes senest kl. 02.00. på fredag og lørdag, og til 
kl.24.00. på mandag til torsdag, og søndag, som omsøkt.  
Alle serveringssteder i kommunen skal holde lukket fra kl.02.00 til kl.06.00. 
5. Eva Fossli, Manndalen, godkjennes som styrer, etablererprøve og kunnskapsprøve for alkohol er 
bestått.  
6. Som stedfortreder godkjennes Arnt Inge Fossli, Manndalen, kunnskapsprøve for alkohol er 
bestått.  
7. Gebyrene fastsettes i henhold til A-lovens § 7-1 og Forskrift 2. juni 2005 nr 538 Kap. 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. Bevillingstiden er fra vedtak er fattet og til 30.09.2024. 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Fosslis Mathantverks siida innvilges skjenkebevilling for øl, vin og brennevin med begrensninger 
i tidspunkt i hht. alkoholloven og -forskrift.  
2. Skjenkeareal er i Fosslis Mathantverks siida, Guovssahasa Niestelavka, 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 avsluttes senest kl. 02.00. på fredag og lørdag, og til 
kl.24.00. på mandag til torsdag, og søndag, som omsøkt.  
Alle serveringssteder i kommunen skal holde lukket fra kl.02.00 til kl.06.00. 
5. Eva Fossli, Manndalen, godkjennes som styrer, etablererprøve og kunnskapsprøve for alkohol er 
bestått.  
6. Som stedfortreder godkjennes Arnt Inge Fossli, Manndalen, kunnskapsprøve for alkohol er 
bestått.  
7. Gebyrene fastsettes i henhold til A-lovens § 7-1 og Forskrift 2. juni 2005 nr 538 Kap. 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. Bevillingstiden er fra vedtak er fattet og til 30.09.2024. 



 
 



PS 54/20 Søknad om skjenkebevilling - Davas 

Saksprotokoll i Kåfjord 
kommunestyre- 15.05.2020  

Behandling: 
Einar Eriksen Krf kom med 
følgende forslag: 
I hht. Ruspolitisk handlingsplan 
avslås skjenkebevillingen. 
 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling 
ble vedtatt med 15 stemmer, Krfs 
forslag falt da det fikk 2 stemmer. 
 

Vedtak: 
1. Davás AS innvilges 
skjenkebevilling for øl, vin og 
brennevin i pub med 
begrensninger i tidspunkt i hht 
alkoholloven og -forskrift. 
2. Skjenkeareal er i Davas AS i 
Sentrumsveien 30. 
3. Skjenketid for alkoholholdig 
drikk med 22 volumprosent 
alkohol eller mer fra kl. 13.00, 
skjenking av annen alkoholholdig 
drikk fra kl. 11.00. 
4. Skjenking av øl, vin og 
brennevin skal på fredager, 
lørdager og dager foran hellig- og 
høytidsdager avsluttes senest kl. 
02.00.  
Øvrige dager til kl. 01.00. for øl, 
vin og brennevin, som omsøkt. 
5. Kurt Ivar Johnsen, Manndalen, 
godkjennes som styrer, 
etablererprøven for servering og 
kunnskapsprøven for 
alkoholloven er bestått. 
6. Som stedfortreder godkjennes 
Fred Are Nilsen, Manndalen, 
kunnskapsprøven for 
alkoholloven er bestått. 
7. Gebyrene fastsettes i henhold 
til A-lovens § 7-1 og Forskrift av 
8. juni 2005 nr. 538 kap.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 
Internkontroll-system. 
9. Bevillingstiden er fra vedtak er 
fattet og til 30.09.2024. 
 
 
 

1 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Davás AS innvilges skjenkebevilling for øl, vin og brennevin i pub med begrensninger i 
tidspunkt i hht alkoholloven og -forskrift. 
2. Skjenkeareal er i Davas AS i Sentrumsveien 30. 
3. Skjenketid for alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer fra kl. 13.00, 
skjenking av annen alkoholholdig drikk fra kl. 11.00. 
4. Skjenking av øl, vin og brennevin skal på fredager, lørdager og dager foran hellig- og 
høytidsdager avsluttes senest kl. 02.00.  
Øvrige dager til kl. 01.00. for øl, vin og brennevin, som omsøkt. 
5. Kurt Ivar Johnsen, Manndalen, godkjennes som styrer, etablererprøven for servering og 
kunnskapsprøven for alkoholloven er bestått. 
6. Som stedfortreder godkjennes Fred Are Nilsen, Manndalen, kunnskapsprøven for 
alkoholloven er bestått. 
7. Gebyrene fastsettes i henhold til A-lovens § 7-1 og Forskrift av 8. juni 2005 nr. 538 kap.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 Internkontroll-system. 
9. Bevillingstiden er fra vedtak er fattet og til 30.09.2024. 
 

PS 55/20 Søknad om skjenkebevilling - Manndalen sjøbuer 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 15.05.2020  

Behandling: 
Einar Eriksen Krf kom med følgende forslag: 
I hht. Ruspolitisk handlingsplan avslås skjenkebevillingen. 
 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt med 15 stemmer, Krfs forslag falt da det fikk 2 
stemmer. 
 

Vedtak: 
1. Manndalen Sjøbuer AS innvilges skjenkebevilling for øl, vin og brennevin med begrensninger i 
tidspunkt i hht alkoholloven. 
2. Skjenkearealet er i Manndalen sjøbuer sitt lokale Sjøbucafeen. 
3. Skjenketid fra kl. 13.00 for all alkoholholdig drikk, som omsøkt.  
4. Skjenking av øl, vin og brennevin skal på fredager, lørdager og dager foran hellig- og 
høytidsdager avsluttes senest kl. 01.00. som omsøkt.  



5. Gerd Mikalsen, Manndalen, godkjennes som styrer, etablererprøven for servering og 
kunnskapsprøven for alkoholloven er bestått. 
6. Som stedfortreder godkjennes Henrik Solberg, Manndalen, kunnskapsprøven for 
alkoholloven er bestått. 
7. Gebyrene fastsettes i henhold til A-lovens § 7-1 og Forskrift av 8. juni 2005 nr. 538 kap.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 Internkontroll-system. 
9. Bevillingstiden er fra vedtak er fattet og til 30.09.2024. 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Manndalen Sjøbuer AS innvilges skjenkebevilling for øl, vin og brennevin med begrensninger i 
tidspunkt i hht alkoholloven. 
2. Skjenkearealet er i Manndalen sjøbuer sitt lokale Sjøbucafeen. 
3. Skjenketid fra kl. 13.00 for all alkoholholdig drikk, som omsøkt.  
4. Skjenking av øl, vin og brennevin skal på fredager, lørdager og dager foran hellig- og 
høytidsdager avsluttes senest kl. 01.00. som omsøkt.  
5. Gerd Mikalsen, Manndalen, godkjennes som styrer, etablererprøven for servering og 
kunnskapsprøven for alkoholloven er bestått. 
6. Som stedfortreder godkjennes Henrik Solberg, Manndalen, kunnskapsprøven for 
alkoholloven er bestått. 
7. Gebyrene fastsettes i henhold til A-lovens § 7-1 og Forskrift av 8. juni 2005 nr. 538 kap.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 Internkontroll-system. 
9. Bevillingstiden er fra vedtak er fattet og til 30.09.2024. 
 
 

PS 56/20 Sluttbehandling - Reguleringsplan for Fossen 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 15.05.2020  

Behandling: 
Lisa K. Mo ble innvilget permisjon og fratrådte møtet kl.14.45. 
 
Svein O. Leiros SP og Stian Pedersen AP erklærte seg inhabil etter Forvaltningsloven § 6, og 
fratrådte møtet. 
De ble erklært inhabil av et enstemmig kommunestyre. 
 
Varaordfører Britt Pedersen stilte spørsmål om konsekvenser med å ta ut Utleiehytter fra plan? 
Og er oppvekst hørt? 
Saksbehandler Bendik Fanghol svarte: Litt usikker først, men mener at den ikke skal trenge ny 
høring. Kommunalsjef for oppvekst har vært med på møte. 
Einar Eriksen Krf:  
Even Steinlien SP: Hva med Gamanjunni, vil den gjøre det vanskelig? Er brua på rett plass?  
Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad: Utleiehytter er på høyde med Riebangardi, brua er ikke 
der pr. i dag. 
Dagfinn Lyngstad AP: Synes det er synd at Senter for Nordlige Folk og Riddu Riđđu kan 
bedrive næringsvirksomhet som utleie. 



Einar Eriksen Krf: Senter for Nordlige Folk og Riddu Riđđu må få utvikle sine kommersielle 
sider. 
Bjørn Even Salamonsen Krf: Er forundret over at politikere har personlige interesser. 
Jens A. Butter Simonsen H: Ingen som har personlige interesser i dette. 
Liv Solvang Frp: Har heller ingen personlige interesser i forhold til sak. 
Varaordfører Britt Pedersen: Dårlig å komme med påstander om personlige interesser. 
 
Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad kom med følgende forslag fra AP/H: 
Under punkt.b, pkt.c Utleiehytter tas bort. 
Ved evt. Framtidig etablering av utleiehytter i Fossen, må det søkes om dispensasjon fra 
områdeplan. 
 
Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad kom med følgende tillegg: 
En videre utvikling av BLP1 må skje i tett dialog mellom Riddu Riđđu og andre brukere av 
området. 
Det bør ved utvikling tas hensyn til historisk bruk av området med hensyn på skiløyper og 
lignende aktiviteter. 
 
Votering: 
Pkt.1: Kommunedirektørens innstilling mot AP/H forslag, kommunedirektørens innstilling falt 
da det fikk 5 stemmer, Sp og Krf stemte for forslaget, AP/H forslag ble vedtatt med 9 stemmer, 
AP, H, Frp og MDG stemte for forslaget. 
Pkt. 2: Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Svein O. Leiros SP og Stian Pedersen AP tiltrådte møtet. 

Vedtak: 
1. Under punkt.b, pkt.C Utleiehytter tas bort.  

Ved evt. Framtidig etablering av utleiehytter i Fossen, må det søkes om dispensasjon fra 
områdeplan. 

2. En videre utvikling av BLP1 må skje i tett dialog mellom Riddu Riđđu og andre brukere 
av området. 
Det bør ved utvikling tas hensyn til historisk bruk av området med hensyn på skiløyper 
og lignende aktiviteter. 
 

 
 
 
 

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

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

 



PS 57/20 Dekning av faktura 1001238 - Veilys, utskifting til LED 2017/2018 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 15.05.2020  

Behandling: 
Votering: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Faktura pålydende 822 905,25 inkl mva (fakturanummer 1001238) dekkes med låneopptak. 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskap- 05.05.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Faktura pålydende 822 905,25 inkl mva (fakturanummer 1001238) dekkes med låneopptak. 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Faktura pålydende 822 905,25 inkl mva (fakturanummer 1001238) dekkes med låneopptak. 
 


