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Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Bernt Eirik Isaksen Lyngstad Leder AP 
Britt Pedersen Nestleder AP 
Jens Aleksander Butter 
Simonsen 

Medlem H 

Einar Eriksen Medlem KRF 
Svein Oddvar Leiros Medlem SPA 
Jimmy Blomli Medlem UR 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader 
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Trond Arne Hoe Kommunedirektør 
Greta Larsen Møtesekretær 

 
 
Underskrift: 
 
Bernt E. I. Lyngstad (s.) Svein O. Leiros (s.)   Einar Eriksen (s.) 
 
 
Jens A. B. Simonsen (s.) Britt Pedersen (s.)    
 
  



 

       Saksliste 
 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

RS 3/20 Innkalling og saksliste til ekstraordinær 
generalforsamling og årlig eiermøte i Troms 
Holding AS 

 2020/446 

PS 42/20 Delegerte saker Formannskap næring september-
oktober 2020 

 2020/130 

PS 43/20 Søknad om dispensasjon fra byggegrense og 
nabogrense i Odins veg 4, gnr 7, bnr 125 

 2020/368 

PS 44/20 Næring - oppfølging av vedtak  2016/104 
PS 45/20 Klagebehandling - svar - Søknad om corona-

støtte - Djupvik camp og maskin 
 2020/233 

 
 
 
Møtestart: 11:35 
Referatsak tatt til orientering. 
 
Svein O. Leiros SP stilte spørsmål om næringssaker, hvem tar disse? 
Kommunedirektør Trond A. Hoe: kommunedirektør og 2 andre ansatte på utvikling tar dette 
inntil ny næringskonsulent er tilsatt. 
 
Møteslutt: 12:14 
 
  



 

RS 3/20 Innkalling og saksliste til ekstraordinær generalforsamling og årlig 
eiermøte i Troms Holding AS 

PS 42/20 Delegerte saker Formannskap næring september-oktober 2020 

 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 29.10.2020  

Behandling: 
Tatt til orientering.  
 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 
 
Delegerte vedtak tas til orientering. 
 
 

PS 43/20 Søknad om dispensasjon fra byggegrense og nabogrense i Odins veg 
4, gnr 7, bnr 125 

 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 29.10.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
1. Det gis dispensasjon fra byggegrensen i reguleringsplan for Olderdalen slik at det kan 

oppføres balkonger på sørvestsiden av bygget på gnr 7, bnr 125 inntil 4,0m utafor 
byggegrensen, jf. pbl. § 19-2. 

2. Det gis dispensasjon fra utnyttelsesgraden i reguleringsplan for Olderdalen, jf. pbl. § 19-
2, slik at det kan oppføres balkonger på bygget på gnr 7, bnr 125 som omsøkt. 



3. Kåfjord kommune godkjenner at det oppføres balkonger på gnr 7, bnr 125, inntil 0,5m 
fra eiendomsgrensen til kommunens eiendommer gnr 7, bnr 14, bnr 19, og bnr 36. 

 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Det gis dispensasjon fra byggegrensen i reguleringsplan for Olderdalen slik at det kan 

oppføres balkonger på sørvestsiden av bygget på gnr 7, bnr 125 inntil 4,0m utafor 
byggegrensen, jf. pbl. § 19-2. 

2. Det gis dispensasjon fra utnyttelsesgraden i reguleringsplan for Olderdalen, jf. pbl. § 19-
2, slik at det kan oppføres balkonger på bygget på gnr 7, bnr 125 som omsøkt. 

3. Kåfjord kommune godkjenner at det oppføres balkonger på gnr 7, bnr 125, inntil 0,5m 
fra eiendomsgrensen til kommunens eiendommer gnr 7, bnr 14, bnr 19, og bnr 36. 

 
 
 

PS 44/20 Næring - oppfølging av vedtak 

 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 29.10.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
• Mandatet fra arbeidsgruppen godkjennes. 
 
• Arbeidsgruppen bes komme med en spesifisert fremdriftsplan når en har fått samrådd seg 

med de aktuelle aktørene blant annet veilederpiloten. 
 
 
 
 
 
 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

 Mandatet fra arbeidsgruppen godkjennes. 
 

 Arbeidsgruppen bes komme med en spesifisert fremdriftsplan når en har fått samrådd 
seg med de aktuelle aktørene blant annet veilederpiloten. 



  

PS 45/20 Klagebehandling - svar - Søknad om corona-støtte - Djupvik camp 
og maskin 

 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 29.10.2020  

Behandling: 
Jens Aleksander Butter Simonsen stille spørsmål om sin habilitet, og fratrer møtet. 
Et enstemmig formannskap erklærer Jens A. Butter Simonsen inhabil etter forvaltningsloven § 6 
annet ledd.  
 
Ordfører Bernt I. Lyngstad redegjorde for saken.  
 
AP kom med følgende forslag: 
1. Med bakgrunn i møtet samt mer utfyllende dokumentasjon fra Djupvik Camp og Maskin 

AS, innvilges støtte om korona-midler. 
2. Djupvik Camp og Maskin As støttes med kr. ? I Koronamidler. Midlene tas fra 

Næringsfondet 
AP trakk forslaget. 
 
Formannskapet kom med følgende forslag: 

1. Klagen tas delvis til følge. Næringsstyret dekker faste utgifter pkt.1-8 med kr.99.120,- 
som omsøkt. 

2. Næringsstyret ber administrasjonen å gå i dialog med søker i forhold til 
omstillingskostnader og dette legges fram på neste møte. 

 
Formannskapets forslag enstemmig vedtatt. 
 
Jens A. Butter Simonsen tiltrer møtet. 

Vedtak: 
1. Klagen tas delvis til følge. Næringsstyret dekker faste utgifter pkt.1-8 med kr.99.120,- 

som omsøkt. 
2. Næringsstyret ber administrasjonen å gå i dialog med søker i forhold til 

omstillingskostnader og dette legges fram på neste møte. 
 
 
 
 
 


