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Møteprotokoll 
 
Utvalg: Utvalg for miljø, drift og utvikling 
Møtested: Kommunestyresalen, Olderdalen Rådhuset 
Dato: 03.11.2020 
Tidspunkt: 09:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Nils Olaf Larsen Leder AP 
Bjørn-Even Salamonsen Medlem KRF 
Even Steinlien Medlem SP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Dagfinn Lyngstad NESTL AP 
Mikaela Reinikainen MEDL H 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Arnt Furubakken Mikaela Reinikainen AP 
   
   

 
Merknader 
Emil Johansen fra Ungdomsrådet møter ikke pga at det er budsjettsaker til behandling. 
Inghild Blomstereng innkalt som vara for Dagfinn Lyngstad, meldte om gyldig forfall 
samme morgen som møte. 

 UR 

  
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Gunn Andersen Kommunalsjef drift og utvikling 
Karin Karlsen Møtesekretær 
  

 
Underskrifter: 
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. 
 
  Nils O. Larsen (s)  Even Steinlien (s)  Bjørn Even Salamonsen (s) 
 
  Arnt Furubakken (s) 
 



       Saksliste 
 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

 
RS 10/20 

Referatsaker: 
Svar på søknad om oppskytning av fyrverkeri 

  
2019/20 

RS 11/20 Svar søknad om tillatelse til avløpsanlegg GBnr 
6/71 

 2020/329 

RS 12/20 Svar søknad om tillatelse til avløpsanlegg 30/120  2020/329 
RS 13/20 Kopi: Svar forlenget åpning av snøskuterløyper i 

Kåfjord 
 2020/13 

 
PS 51/20 

Politiske saker: 
Orientering fra driftsseksjonen per oktober 2020 

  
2019/4 

PS 52/20 Oversikt over ansatte /årsverk på 
Driftsavdelingen 

 2020/472 

PS 53/20 Orientering av gjennomførte table -top øvelser  2020/204 
PS 54/20 Orientering om havnesamarbeid Nord-Troms  2019/394 
PS 55/20 Egenbetaling for bruk av scooterløypene i 

Kåfjord 
 2020/13 

PS 56/20 Driftsbudsjett 2021 - andre arbeidsmøte UMDU  2020/447 
PS 57/20 Andre arbeidsmøte med innspill fra UMDU til 

kapitalbudsjettet 2021 og videre 
 2020/447 

 
 
Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste 
 
Hovedutvalgets leder har sammen med kommunedirektør og kommunalsjef Gunn Andersen 
møte med deler av korpset, (korpset velger ut representanter til møte) i uke 46. 
 
Referatsakene tatt til orientering. 
 
UMDU ber om at det søkes på nytt om tilskudd til veglys. 
 
Kommunedirektør Trond Arne Hoe, redegjorde for brann. Trond Arne Hoe er valgt som 
styreleder for brann. Avtalen som er inngått med brann-nord kan oppfattes som uklar, hva er 
kommunens ansvarsområde og hva er brann-nord sitt ansvar. Det skal avholdes et møte i løpet 
av neste uke sammen med deler av korpset, kommunalsjef Gunn Andersen og leder av 
hovedutvalget Nils Olaf Larsen. 
 
 
 
 
 
Møtet avsluttet kl 15.00 
 
 
 



PS 51/20 Orientering fra driftsseksjonen per oktober 2020 

 

Saksprotokoll i Utvalg for miljø, drift og utvikling- 03.11.2020  

Behandling: 
Karin Karlsen rettet opp feilinformasjon på forrige møte, naturfagrommet Manndalen skole ble 
først ferdigstilt forrige uke. 
 
Kommunalsjef Gunn Andersen gav følgende orientering fra driftsseksjonen; 

 Fremdeles høyt fravær i administrasjonen over tid. Dette har medført at saksbehandling 
går noe trått, det samme gjelder oppgaver innenfor kapitalbudsjettet 

 God jobb beredskapsmessig i forhold til Covid 19. Det er søkt om ekstra midler fra 
fylkesmannen. 

 Flomsituasjonen sommeren 2020 ble også håndtert godt, her fikk vi tilsagn om inntil kr 
700 000 i ekstraordinære midler til å dekke kostnadene som den økte flomfaren 
medførte. 

 Arbeidet med asfaltering og vei ned til Senter for Nordlige folk er satt i bestilling. 
 Det praktiseres fortsatt innkjøpsstopp, dette videreføres. 
 Økonomi, inntektssiden bedres, tallene pr august viser en svikt på 8 %. 
 Drift holder seg innenfor budsjett for fast lønn. 
 Brann avvik er levert også fra Kåfjord kommune, kommunedirektøren ivaretar oppgaven 

mens kommunalsjef Gunn Andersen er delvis sykemeldt. 
 Egen sak om bemanning på drift legges fram for utvalget. 

 
Det tas kontakt med eier av Manndalen bil og karosseri AS om tilgang til branngarasjen i 
Manndalen.   
 
UMDU ber om at det vurderes om selvkostregnskapet kan tas ut av de ordinære budsjettet, eller 
at det lages et fast rapporteringspunkt på dette. 
 
Kommunalsjef Gunn Andersen sender søknad til Troms Holdning om prosjektutviklingsmidler 
for seksjonering av det gamle helsesentret. 
 
UMDU ber om at det undersøkes om noen er interessert å rive bygg Fossen barnehage, mot at 
disse overtar materialene. Rutiner for tidspunkt for riving må avtales. 
 
Til neste møte legges en sak fram for utvalget om at teknisk virksomhet tar i bruk Trollvik skole 
til teknisk drift. 
 
UMDU ber om at arbeidet med leie/utleie av kommunale bygg videreføres, prosessledelse 
ivaretas av drift og utvikling.  
 
 
 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
UMDU tar saken til orientering. 



 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
UMDU tar saken til orientering 
 
 
 

PS 52/20 Oversikt over ansatte /årsverk på Driftsavdelingen 

 

Saksprotokoll i Utvalg for miljø, drift og utvikling- 03.11.2020  

Behandling: 
VVA ing. Stine Pedersen tiltrer møtet, hun redegjorde for saken.  
Renhold er det til sammen 13, 5 stillingshjemler. Tidsbruk brukes standard INSTA 800.  
 
Spørsmål fra hovedutvalget om hvorfor Olderdalen skole har et betydelig større budsjett enn 
Manndalen skole. Er det behov for 100 % stilling på idrettshallen? Administrasjonen redegjør 
for spørsmålene på neste møte. 
 
Vaktmestre og uteseksjonen har til sammen 9 hele stillinger, 5 vaktmestre og 4 på uteseksjonen.  
 
UMDU har følgende tillegg til kommunedirektørens innstilling; .....med de merknader som kom 
fram under behandling. 
  
Kommunedirektørens innstilling med tilleggforslag fra UMDU enstemmig vedtatt 
 
 
 

Vedtak: 
Hovedutvalget tar oversikt over ansatte/årsverk på driftsavdelingen til orientering, med de 
merknader som kom fram under behandling. 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Hovedutvalget tar oversikt over ansatte/årsverk på driftsavdelingen til orientering. 
 
 
 



PS 53/20 Orientering av gjennomførte table -top øvelser 

 

Saksprotokoll i Utvalg for miljø, drift og utvikling- 03.11.2020  

Behandling: 
Karin Karlsen redegjør for saken. 
 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
 
Informasjon om gjennomført table -top øvelse med skolene og barnehagene, hvor målet var å 
påse at rutiner som kan lette arbeidet med smittesporing er på plass, tas til orientering. 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Informasjon om gjennomført table top øvelse med skolene og barnehagene, hvor målet var å 
påse at rutiner som kan lette arbeidet med smittesporing er på plass, tas til orientering. 
 

PS 54/20 Orientering om havnesamarbeid Nord-Troms 

 

Saksprotokoll i Utvalg for miljø, drift og utvikling- 03.11.2020  

Behandling: 
 
Karin Karlsen redegjør for saken. 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Vedtak: 
 
Kåfjord kommune støtter det arbeidet som hittil er lagt ned i havneprosjektet i Nord-Troms. 
Dette har gitt gode praktiske hjelpemidler for å markedsføre og drifte havnene mer effektivt.  
Nå går prosjektet inn i sin tredje fase der et eventuelt formalisert samarbeid i form av en felles 
ressurs eller et felles havneselskap skal utredes.   
Den endelige rapporten fra havneprosjektet vil bli lagt frem for politisk behandling i Nord-
Troms kommunene når den er ferdigstilt rundt årsskiftet 2020/2021 
 
 



Kommunedirektørens innstilling: 
Kåfjord kommune støtter det arbeidet som hittil er lagt ned i havneprosjektet i Nord-Troms. 
Dette har gitt gode praktiske hjelpemidler for å markedsføre og drifte havnene mer effektivt.  
Nå går prosjektet inn i sin tredje fase der et eventuelt formalisert samarbeid i form av en felles 
ressurs eller et felles havneselskap skal utredes.   
Den endelige rapporten fra havneprosjektet vil bli lagt frem for politisk behandling i Nord-
Troms kommunene når den er ferdigstilt rundt årsskiftet 2020/2021.   
 
 

PS 55/20 Egenbetaling for bruk av scooterløypene i Kåfjord 

 

Saksprotokoll i Utvalg for miljø, drift og utvikling- 03.11.2020  

Behandling: 
Utvalget gjorde følgende enstemmige forslag til vedtak; Det innføres ikke egenbetaling for bruk 
av scooterløypene i Kåfjord kommune. 
 
 

Vedtak: 
Det innføres ikke egenbetaling for bruk av scooterløypene i Kåfjord kommune. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Det opprettes en betalingsordning for bruk av snøscooterløypene i Kåfjord. 
2. Løsningen skal gi muligheter for årskort og for betaling for enkeltturer.  
3. Betalingen administreres av scooterforeningene og betalingen skaleres etter løypenettets 

omfang for hver av foreningenes ansvarsområder 
 
 
 
  



PS 56/20 Driftsbudsjett 2021 - andre arbeidsmøte UMDU 

 

Saksprotokoll i Utvalg for miljø, drift og utvikling- 03.11.2020  

Behandling: 
Kommunalsjef Gunn Andersen orienterte.  Budsjettet har et underskudd på 1,6 mill.  
 
Utvalget gjorde følgende enstemmige forslag til vedtak. 
Følgende ansvarsområder gjennomgås; 
620 – Brannvern: Små stillinger på brannvern må settes i «0».   
                             Utgifter vedlikehold transportmidler vurderes. 
641 - Veglys:  Stor økning på budsjettet fra i år. Søknad om tilskudd til veglys sendes fylket. 
                         Innleid vedlikehold; avtale med JB elektro gjennomgås. 
654 – Arealleie industrikai Djupvik inntektsføres dette ansvaret. 
Vurdere muligheten for å ta ned drift på bygninger med kr 2 – 300.000,-. 
Avtalen med utleie rådhuset gjennomgås. 
                              

Vedtak: 
620 – Brannvern: Små stillinger på brannvern må settes i «0».   
                             Utgifter vedlikehold transportmidler vurderes. 
641 -  Veglys:  Stor økning på budsjettet fra i år. Søknad om tilskudd til veglys sendes fylket. 
                         Innleid vedlikehold; avtale med JB elektro gjennomgås. 
654 – Arealleie industrikai Djupvik inntektsføres dette ansvaret. 
Vurdere muligheten for å ta ned drift på bygninger med kr 2 – 300.000,-. 
Avtalen med utleie rådhuset gjennomgås. 
 
 
 

Saksprotokoll i Utvalg for miljø, drift og utvikling- 13.10.2020  

Behandling: 
Kommunalsjef redegjør for planlagt bruk av «korona-midlene».  
 
Utvalget gjorde følgende enstemmige innstilling til vedtak. 
 «Korona-midlene» brukes på følgende områder;  
 
Asfaltering av plass ved Senter for Nordlige folk og veg ned mot Senter for Nordlige folk.  Det 
ligger i planene at Senter for Nordlige folk bidrar med midler til arbeidet.   
 
Vedlikehold av kommunale veger som ikke er budsjettert fra før, dette gjelder Gambuktvegen, 
Apmelasvegen og veg fra Banolbru til Rovdasj, Stasjonsvegen, Trollvikvegen. Vedlikeholdet av 
vegene ses i sammenheng med vegbefaring som ble foretatt i juni 2020. 
 
 
  



Kommunalsjef Gunn Andersen redegjør for forslag til driftsbudsjett 2021. 
 Isbrytertjenesten er satt i «0». 
 Muligheten for å ta inn en person i halv stilling som næringskonsulent fram til jul 

vurderes 
 1 utearbeider har sagt opp (vann), det foretas en omplassering fra kloakk i første 

omgang.   
 Krf har bedt om bemanningsoversikt på renhold, vaktmestre og utearbeidere. Oversikten 

sendes også utvalgets medlemmer. 
 
Spørsmål fra Inghild Blomstereng (Ap) om ansatte som ikke er i ordinært arbeid pga korona, er 
disse ansatte i arbeid i hele sin stilling?  Kommunalsjefen sjefen sjekker dette opp, 
tilbakemelding gis til utvalgsleder. 
 
Nils Olaf Larsen (Ap) foreslår at utgifter til isbryting på kr 600.000,-  i første omgang, settes inn 
i budsjettet.  Enstemmig vedtatt. 
 
Kommunalsjef Gunn Andersen redegjør for hovedpostene i budsjettet. 

 Revisjon av snøscooterløypene, oppfølging av grunneiertillatelsene er p.t ikke kommet i 
gang.  

 Strømstyring til pumpehuset i Manndalen settes opp på kapitalbudsjettet 
 Kommunedirektør Trond Arne Hoe går gjennom budsjettet i samarbeid med 

kommunalsjefen, og vil overta saksfeltet på sikt. Utvalgsleder inviteres til arbeidsmøte 
angående brann.  Brannsjef Nils Arnold Nilsen inviteres til neste møte.  

 Det arbeides videre med tilskudd fra SVV i forhold til veglys. 
 Utgifter til isbryting må settes inn igjen med kr 600.000,- i første omgang.  
 Løkvoll fiskerihavn justeres i henhold til nytt antall plasser og leie fra Manndalen 

båtforening. 
 Kommunale bygg gås gjennom på neste møte. Har Kåfjord kommune i samarbeid med D 

leie av «gamle bakeriet», går ikke på tilskuddsmidlene, men går på driftsbudsjettet til 
Språksentret. Avtale om leie er ikke lagt fram for kommunalsjef. Kommunalsjef gir 
tilbakemelding til hovedutvalgsleder. 

 Fossen barnehage, Trollstua, er satt på minimumsdrift, og planlegging av riving av 
bygget er under planlegging 

 Kåfjord helsesenter har en interessent på hele bygningsmassen. Det lages en egen sak på 
bassenget, bassenget eies av Røde Kors, mens Kåfjord kommune eier bygningskroppen. 
Kommunalsjef søker om kr 1,5 millioner til seksjonering av bygget, da i samarbeid med 
interessent. 

 Kåfjord helsetun satt inn 20 % ekstra renhold, her er renholdsressursen for lav etter antall 
m2. Det vurderes å sette inn ekstra ressurs i helgene.  

 Kommunen betaler for oppsett av støtter og vedlikehold av disse, i motsetning til flere 
andre kommuner. Oversikt over samarbeid mellom Kåfjord kommune og 
menighetskontoret legges fram som orienteringssak til neste hovedutvalgsmøte. 

 Klipp og vedlikehold av parker og kirkegårder tas i regi av Kåfjord kommune. 
 Rya planlegges flyttet opp i gamle helsesentret/Trollvik skole. 
 Ser på OU prosessen for å vurdere om det er mulighet for innsparing. 

 
Utvalget gjorde følgende enstemmige innstilling til vedtak; Kommunalsjefens redegjørelse for 
hovedpunktene i budsjettet tas til orientering, og brukes videre som grunnlag i arbeidet med å 
budsjettere driftsnivået for 2021. 
 
 



 

Vedtak: 
1. «Korona-midlene» brukes på følgende områder;  

 
Asfaltering av plass ved Senter for Nordlige folk og veg ned mot Senter for Nordlige folk.  Det 
ligger i planene at Senter for Nordlige folk bidrar med midler til arbeidet.   
 
Vedlikehold av kommunale veger som ikke er budsjettert fra før, dette gjelder Gambuktvegen, 
Apmelasvegen og veg fra Banolbru til Rovdasj, Stasjonsvegen, Trollvikvegen. Vedlikeholdet av 
vegene ses i sammenheng med vegbefaring som ble foretatt i juni 2020. 
 

2. Utgifter til isbryting må settes inn igjen med kr 600.000,- i første omgang 
3. Kommunalsjefens redegjørelse for hovedpunktene i budsjettet tas til orientering, og 

brukes videre som grunnlag i arbeidet med å budsjettere driftsnivået for 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Saken fremmes uten innstiling. 
Fremlagte dokumenter er arbeidsdokumenter for å budsjettere driftsnivået for 2020. 
 
 
 

PS 57/20 Andre arbeidsmøte med innspill fra UMDU til kapitalbudsjettet 
2021 og videre 

 

Saksprotokoll i Utvalg for miljø, drift og utvikling- 03.11.2020  

Behandling: 
 
Kommunalsjef orienterte. 
 
Utvalg for miljø, drift og utvikling gjorde følgende enstemmige vedtak på  innspill til 
kapitalbudsjettet. 
 
  



Vedtak: 
 
KAPITALBUDSJETT  Kommentar  2021 2022 
Numedalen vannverk Prosjektering og gjennomføring 600 000,- 1 1750 000,- 
Høydebasseng 
Manndalen 

Prosjektering og gjennomføring 600 000,- 1 1250 000,- 

Kummer vann  
 

Oppgradering til servicevennlige 
kummer/ pluggkjøring 

300 000,- 300 000,+- 

Sanering vannledning 
Odinsveg 

Prosjektering i hht HPV, (utrede om 
NoDig kan benyttes) 
fjerning av eternittrør. Flyttes til 2022 
 

 150 000,- 

Trykksoner Vannverk Kartlegging av trykksoner i 
Manndalen, Indre Kåfjord, 
Olderdalen, Ytre Kåfjord 

200 000,-  

Vei Forsterkning og asfaltering 
Stasjonsveien 350 m 

700 000,-  

Vei Skilting kommunale veinavn 500 000,- 500 000,- 
Vei Forsterkning Øvervegen 

Oppgradering og asfaltering flyttes til 
2021. Grøfting i 2020 

1 500 000,-  

Vei Forstering og asfaltering 
Kjerringdalsveien 

 2 000 000,- 

Hovedplan vei  100 000,-  
Utstyr veivedlikehold  150 000,-  
Hovedplan avløp Flyttes til 2022  200 000,- 
Kummer avløp Oppgradering til plast/ stakekummer 150 000,- 150 000,- 
Overvann Sikring regulert boligfelt Olderdalen 

(øke dim på eksisterende 
overvannsledning, 54m, fra Ø300 til 
Ø800)  

280 000,-  

Stedsutvikling 
Olderdalen 

Detaljregulering av Møllerholmen 
Sluttføring, restarbeid sentrum 
Olderdalen, inkludert lys og 
asfaltering (brukt 700 av 2500) 

500 000,- 
1 500 000,- 

 

Utbygging Riebangardi 
barnehage 

Tilbygg Riebangardi for helhetlig 
driftskonsept 
(Prosjektering, veg og parkering tas 
høst 2020). 

3 900 000,- 
 

 

Renovering ballbinger 4 stykker a 240 tusen 
(Mulig fratrekk spillemidler med kr 
420 000,-) 

960 000,-  

Olderdalen skole Varmestyring. Flyttet til 2021 
Brannsikring 1. etg 
Rehabilitering ventilasjonsanlegg 
fløy A 

360 000,-  
200 000,- 

500 000,- 

Trollvik skole Ombygging til vann/ avløp- og 
vaktmestersentral 

400 000,-  

Saneringstiltak Ikke prioritert liste  1 000 000,-  
Brannvern Utstyr, IR kamera, bekledning, 

slanger mv. 
200 000,-  



Kaier Opprusting Olderdalen dypvannkai  5 200 000,- 
Boligfelt Løkvoll Nyanlegg boligfelt Løkvoll, 

grunnkjøp, prosjektering og oppstart.   
1 500 000,- Prosjektering 

viser kostnad 
Boligfelt Olderdalen Nyanlegg boligfelt Olderdalen, 

grunnkjøp, prosjektering og oppstart.   
1 500 000,- Prosjektering 

viser kostnad 
Boligfelt Djupvik Nyanlegg boligfelt Djupvik, 

grunnkjøp, prosjektering og oppstart.   
1 500 000,- Prosjektering 

viser kostnad 
Stellerom barnehager Innsyn med glass til stellerom alle 

barnehager 
100 000,-  

 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 
Utvalget bes ta stilling til vedlagte forslag til investeringer på driftsområdet 
 
 


