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       Saksliste 
 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

RS 25/20 Innkalling og saksliste til eiermøte og 
ekstraordinær generalforsamling i 
Bredbåndsfylket AS 

 2017/424 

RS 26/20 Innkalling og saksliste til møte i Nord-Troms 
Regionråd 23.11.20 - Oppdatert saksliste 

 2020/24 

RS 27/20 Kopi - Vedtaksmelding fra Nordreisa 
kommunestyre - Intensjonsavtale for avklaring av 
deltakelse i interkommunalt råd (IPR) - Tromsø-
områdets regionråd 

 2020/24 

RS 28/20 SD 18/20 - Tospråklighetstilskudd - 
tilleggsbevilgning til direktetilskudd 2020 

 2020/159 

RS 29/20 Rapport 2019 - Tospråklighetstilskudd fra 
Sametinget, Ansvar 435 og 436 

 2016/33 

RS 30/20 Rapport  2019 - Giellasiida, ansvar 437  2015/607 
RS 31/20 Aktivitetsplan og prosjektbeskrivelse 2021-2023  2020/158 
RS 32/20 Tospråklighetsmidlene - 3-årig aktivitetsplan 

2021-2023 - 
 2020/159 

PS 92/20 Delegerte saker Formannskap oktober-november 
2020 

 2020/130 

PS 93/20 Orienteringssak: Utsatt markering av Kåfjord 
ungdomsråd 25 år 

 2015/545 

PS 94/20 Planprogram for kommunedelplan for Djupvik-
Engenes 

 2019/392 

PS 95/20 Fastsetting av planprogram for kommunedelplan 
for klima og energi 

 2020/399 

PS 96/20 Dispensasjon for etablering av sykkelbane  2019/393 
PS 97/20 Tilskudd boligbyggig  2020/500 
PS 98/20 Studiebibliotekavtale -  NTSS  2020/24 
PS 99/20 Senter for nordlige folk: Klage på avslag - Støtte 

til tørkeri 
 2020/360 

Møtet startet kl.10.20. 
Svein O. Leiros SP stilte spørsmål om navneendring Fossen barnehage, konstituering av leder 
på helsetun, isbryting, evaluering grønt areal, brannsamarbeidet og Ymber. 
Einar Eriksen Krf stilte spørsmål om kirkegården i Olderdalen, behov for snarlig utvidelse. 
Ordfører Bernt E. I. Lyngstad svarte i forhold til Ymber, og utredning om nytt nettselskap, og 
øvrige spørsmål ble diskutert. 
Kommunedirektør Trond A. Hoe orienterte i forhold til brannsamarbeidet. 
 
Saksliste og innkalling godkjent. 
 
 
Referatsakene: 



Britt Pedersen AP ønsker å ta opp referatsakene 29/20 og 30/20 (Rapportene for 2019).  
Kommunen må tilbakebetale betydelige beløp pga. at det ikke er god nok oppfølging/bruk av 
midler. Dette må tas til etterretning. Har vi midler må vi bruke de. 
Ordfører Bernt Lyngstad AP: Dette må samepolitisk utvalg følge opp. Midler må sikres brukt, 
slik at bl.a. omsøkte midler ikke skal trenges å sendes i retur.  
Ber kommuedirektøren sjekke opp sum på 500 000,- (fellesutgifter), og om disse skal styres av 
Samepolitisk utvalg. 
 
Resterende referatsaker ble tatt til orientering. 
 
Møtet ble hevet kl.13.15. 
 
 
 
  



RS 25/20 Innkalling og saksliste til eiermøte og ekstraordinær 
generalforsamling i Bredbåndsfylket AS 

RS 26/20 Innkalling og saksliste til møte i Nord-Troms Regionråd 23.11.20 - 
Oppdatert saksliste 

RS 27/20 Kopi - Vedtaksmelding fra Nordreisa kommunestyre - 
Intensjonsavtale for avklaring av deltakelse i interkommunalt råd (IPR) - 
Tromsø-områdets regionråd 

RS 28/20 SD 18/20 - Tospråklighetstilskudd - tilleggsbevilgning til 
direktetilskudd 2020 

RS 29/20 Rapport 2019 - Tospråklighetstilskudd fra Sametinget, Ansvar 435 
og 436 

RS 30/20 Rapport  2019 - Giellasiida, ansvar 437 

RS 31/20 Aktivitetsplan og prosjektbeskrivelse 2021-2023 

RS 32/20 Tospråklighetsmidlene - 3-årig aktivitetsplan 2021-2023 - 

  



PS 92/20 Delegerte saker Formannskap oktober-november 2020 

 

Saksprotokoll i Formannskap- 19.11.2020  

Behandling: 
Formannskapet tar opp bruken av navnet på Fossen barnehage, som også ble tatt opp i 
Administrasjonsutvalget, ber administrasjonen følge dette opp. 
 
 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Tatt til orientering. 
 
 
 

PS 93/20 Orienteringssak: Utsatt markering av Kåfjord ungdomsråd 25 år 

 

Saksprotokoll i Formannskap- 19.11.2020  

Behandling: 
Svein Leiros SP: Midler overføres til 2021, og formannskapet ønsker lykke til med for 
arrangementet neste år. 
 
Forslag fra formannskapet:  
Midlene overføres til 2021 i forbindelse med budsjettarbeidet. 
 
Forslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt, kommunedirektørens innstilling falt. 
 

Vedtak: 
Midlene overføres til 2021 i forbindelse med budsjettarbeidet. 
 
 
 
 
 



Kommunedirektørens innstilling: 
Tas til orientering.  
 
 

PS 94/20 Planprogram for kommunedelplan for Djupvik-Engenes 

 

Saksprotokoll i Formannskap- 19.11.2020  

Behandling: 
Formannskap og kommunedirektør er imponert over arbeidet som er lagt ned i denne planen, og 
roser også kommuneplanleggeren for utformingen og at den er enkel å lese/forstå. 
Einar Eriksen KrF tar opp omlegging av veier i planen, og spør om dette skal arbeides mer med 
før evt. gjennomføring. 
Ordfører Bernt Lyngstad bekrefter at dette skal bli tatt på rett måte senere i prosessen. Viser 
også til at planen har tatt med innspill fra innbyggere. 
 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommune varsler oppstart av planarbeid med kommunedelplan for Djupvik-

Engenes jf. plan- og bygningsloven § 11-12. 
2. Kåfjord kommune vedtar å sende planprogram for kommunedelplan for Djupvik-

Engenes på høring i seks uker jf. plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 11-13. 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Kåfjord kommune varsler oppstart av planarbeid med kommunedelplan for Djupvik-

Engenes jf. plan- og bygningsloven § 11-12. 
2. Kåfjord kommune vedtar å sende planprogram for kommunedelplan for Djupvik-

Engenes på høring i seks uker jf. plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 11-13. 
 
 
 

PS 95/20 Fastsetting av planprogram for kommunedelplan for klima og 
energi 

 

Saksprotokoll i Formannskap- 19.11.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 



 

Vedtak: 
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-9 fastsettes planprogrammet for 

kommunedelplan for Klima og energi for Nord-Troms. Planprogrammet er datert 
01.11.2020. 

 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-9 fastsettes planprogrammet for 

kommunedelplan for Klima og energi for Nord-Troms. Planprogrammet er datert 
01.11.2020. 

 
 
 

PS 96/20 Dispensasjon for etablering av sykkelbane 

 

Saksprotokoll i Formannskap- 19.11.2020  

Behandling: 
Ordfører Bernt Lyngstad AP redegjør for sak, dispensasjon, samt arbeidet som settes i gang ved 
et vedtak i denne saken.  
 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommune innvilger dispensasjon til grendeutvalget for Manndalen, Skardalen 

og Nordnes for etablering av sykkelbane på omsøkt plassering på Løkvoll jf. PBL kap. 
19. 

 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Kåfjord kommune innvilger dispensasjon til grendeutvalget for Manndalen, Skardalen 

og Nordnes for etablering av sykkelbane på omsøkt plassering på Løkvoll jf. PBL kap. 
19. 

 
 
 



PS 97/20 Tilskudd boligbyggig 

 

Saksprotokoll i Formannskap- 19.11.2020  

Behandling: 
Einar Eriksen KrF viser til forslag som KrF har kommet med på alternative tilskuddsordninger 
til dette. I dag får allerede de som ønsker å etablere seg i Kåfjord billige kommunale 
eiendommer. De som må kjøpe private tomter må derimot betale mer. 
Ordfører Bernt Lyngstad tar opp tidligere forslag som er kommet på dette. 
Kommunedirektøren Trond A. Hoe poengterer at ved et vedtak vil mulige løsninger bli utredet 
mer. 
Ordfører Bernt Lyngstad spør om innspill fra formannskapet kan tas med, og administrasjonen 
kan komme med en ny sak på dette, noe Kommunedirektøren bekrefter. 
Britt Pedersen AP sier at Lyngen kommune har gode retningslinjer som inneholder 
nedbetalingsordninger mv. 
Kommunedirektøren påpeker at Storfjord sine også er ganske gode. 
Svein Leiros SP er enig med Einar Eriksen. Kommunen har ordninger med billigere kommunale 
tomter. Tomter utenfor boligfelt er dyrere, mye på grunn av bl.a. vann/avløp. Dette koster. Enig 
med Einar Eriksen om at man bør gi tilskudd til de som bygger spredt, privat, utenfor boligfelt. 
Tar opp boligfeltet Bjørkholt, og at det er billigere å gi midler til de som bygger privat. 
Einar Eriksen KrF vil også at det sees på den Geotekniske biten da Kåfjord er et område med 
mange rødsoner. Kan man få geoteknisk vurdering i tillegg? 
Kommunedirektøren sier at dette er mulig. 
 
Kommunedirektøren ønsker å ta saken tilbake til administrasjonen for å utrede den mer. 
Svein Leiros SP: Viktig med 99% sikkerhet på grunnundersøkelse, så kommunen bør gi 
starttilskudd til grunnundersøkelse i tillegg/utenom. 
Ordfører Bernt Lyngstad AP påpeker at det må skilles mellom private og kommunale tomter, tas 
med om det skal være regler på alder f.eks., og om og evt. hvor lenge det skal være boplikt e.l. 
Kommunedirektøren: Dette kommer i retningslinjene. 
Svein Leiros SP: Alder er vanskelig. Bør bruke «førstegangskjøpere». Det er også viktig å 
synliggjøre hvilken ordning kommunen allerede har. 
Einar Eriksen KrF: Bruk førstegangsetablerere. Om Geoteknisk vurdering, så bør det være egen 
ordning og uten forbehold. 
Formannskapet foreslår at saken utsettes, og innspill tatt opp på møte tas med i ny sak. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Saken ble utsatt. Innspill tatt opp på møte tas med i ny sak. 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 

 Kåfjord kommune legger av kr. 500 000 i 2021 budsjettet for tilskudd til boligbygging  



 Hvert tilskudd settes til kr. 50 000 
 

 For tilskudd til geoteknisk undersøkelser legges det av kr. 210 000 i 2021 budsjettet 
 Hvert tilskudd settes inn til kr. 30 000.  

 
Det lages retningslinjer for tildeling av tilskuddet. Denne vedtas politisk. Tilskuddene er en 
prøveordning for budsjettåret 2021. 
 

Saksopplysninger: 
I lys av den befolkningsmessige sammensetningen og utviklingen fremover samt de 
fremtidsutsikter flere utkantkommuner er forespeilet, er det å tiltrekke seg nye innbyggere, 
opprettholde eksisterende næring og stimulere for nye, en viktig forutsetning for å opprettholde 
bosetting og nivået kommunale tjenester i årene som kommer. Barnetallet går ned og antall eldre 
blir flere. Er det noe vi kan gjøre for å snu eller bremse denne trenden. 
  
En ting er at vi kan gjøre oss attraktive ved å gi gode kommunale tjenester samtidig som vi har 
tilrettelagte nærings- og boligtomter. I den sammenheng er det et tiltak som flere kommuner har 
gjennomført, nemlig tilskudd til boligbygging.  
 
Her kan det være mange måter å gi tilskudd på, og en av dem er å gi et kronebeløp for hver 
bolig som settes opp. Andre måter er å gi lettelse i kommunale avgifter i etableringsfasen.  
I alle byggeprosjekter skal tomta klareres i forhold til naturfarer. I vårt område slår dette til både 
ved ras ovenfra og nedenfra. Alle tomter som ligger under marin grense skal klareres for kvikk-
leire, hvis tomta da ikke kommer inn under NVE’s sikkerhetssoner, dvs. flatt terreng og ingen 
bruddkant i nærheten. Kravet til slike undersøkelser vil derfor slå inn på det meste av 
boligområder i kommunen. 
 
Her er det også mulig til å gi støtte til disse kartleggingene. Alle slike undersøkelser skal gjøres 
av et godkjent firma, og flere av disse kan gjøres som en skrivebordforretning. Uansett så koster 
disse alt fra kr. 20 000 (skrivebordforretning) og opp til kr. 200 000 (full grunnundersøkelse 
med boring). 
 

PS 98/20 Studiebibliotekavtale -  NTSS 

 

Saksprotokoll i Formannskap- 19.11.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kåfjord kommune ser det som positivt at det inngås ny avtale med Nord-Troms studiesenter om 
studiebibliotek og godkjenner vedlagte avtale og minimumsstandard.  
 
 
 
 



 

Kommunedirektørens innstilling: 
Kåfjord kommune ser det som positivt at det inngås ny avtale med Nord-Troms studiesenter om 
studiebibliotek og godkjenner vedlagte avtale og minimumsstandard. 
 
 

PS 99/20 Senter for nordlige folk: Klage på avslag - Støtte til tørkeri 

 

Saksprotokoll i Formannskap- 19.11.2020  

Behandling: 
Svein Leiros SP erklærte seg inhabil i saken, og fratrådte møtet. 
Formannskapet vedtok enstemmig at Svein Leiros er inhabil etter forvaltningslovens § 6. 
 
Ordfører Bernt Lyngstad redegjør for saken. 
Britt Pedersen AP etterspør om det finnes andre støtteordninger dette kan falle under, men Bernt 
Lyngstad er usikker på om dette kan høre under f.eks. næring. 
 
Einar Eriksen KrF: Veldig bra tiltak for å formidle med samisk språk og kultur. Viser også til 
tradisjon; Den praktiske utøvelsen av samisk kultur. Stiller spørsmål med forskjellen på 
2.språklighetsmidene og f.eks. aktivitetsmidlene. 
 
Saksbehandler Inger M. Åsli forklarer grunnlaget for avslaget, og at det ikke finnes andre 
områder under midlene samepolitisk utvalg disponerer hvor penger til dette kan hentes fra.  
Midler til prosjekter eller kurs i etterkant kan man søke hos samepolitisk utvalg. 
Saksbehandler forklarte også at det var mindre tolkningsmuligheter i slike saker enn tidligere, 
og viste bl.a. til en søknad fra Birtavarre barnehage. 
 
Forslag fra AP/H: 
Formannskapet stiller seg positiv til prosjektet. Søknaden kommer ikke under ordningen for 
tospråklighetsmidlene.  
Søker oppfordres til å søke tilskudd fra næringsfondet til etablering av tørkeri, og tilskudd fra 
tospråklighetsmidlene til kurs/prosjekter. 
                 
Einar Eriksen KrF er uenig i innstillingen, og velger å komme med motforslag: 
Kåfjord KrF er positiv til søknaden og mener at tiltaket burde kommet under ordningen for 
tospråklighetsmidler. Ihht. at årets midler er brukt opp, innvilges støtte til tiltaket fra 
næringsfondet med kr. 50.000,- 
 
Forslag fra KRF falt da det kun fikk 1 stemme. 
Forslag fra AP/H ble vedtatt mot 1 stemme. 
 
 

Vedtak: 
Formannskapet stiller seg positiv til prosjektet. Søknaden kommer ikke under ordningen for 
tospråklighetsmidlene.  



Søker oppfordres til å søke tilskudd fra næringsfondet til etablering av tørkeri, og tilskudd fra 
tospråklighetsmidlene til kurs/prosjekter. 
 
 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Samepolitisk utvalg- 06.11.2020  

Behandling: 
Stian Pedersen (Ap) stilte spørsmål om egen habilitet og fratrådte møtet. Et enstemmig  
Samepolitisk utvalg erklærte Stian Pedersen inhabil etter Forvaltningslovens § 6. 
 
Samepolitisk utvalg vedtok følgende endring av kommunedirektørens innstilling: 
 
Samepolitisk utvalg er positive til tiltaket, men anser ikke at det faller inn under rammen for 
tospråklighetsmidlene. Utvalget viser til at formålet med tospråklighetsmidlene er at 1) 
Innbyggerne i forvaltningsområdet for samisk språk kan aktivt bruke samisk i 
kommunikasjonen med offentlige instanser, samt at 2) befolkningen har mulighet til å lære og 
utvikle samisk språk. 
 
Senter for nordlige folk kan komme tilbake på et senere tidspunkt og søke om eventuell støtte 
som knyttes opp prosjekter/kurs som omhandler formidling av kunnskap om mattradisjoner og 
bruk av lokale råvarer i en samiskspråklig sammenheng. 
 
Samepolitisk utvalg sender saken videre til behandling i formannskapet, men ber samtidig om at 
formannskapet vurderer hvorvidt det finnes andre midler og stønadsordninger som anses mer 
treffende for tiltaket. 
 
Samepolitisk utvalg sitt forslag på ble enstemmig vedtatt. 
 
Stian Pedersen tiltrådte møtet igjen. 
 
 

Vedtak: 
Samepolitisk utvalg er positive til tiltaket, men anser ikke at det faller inn under rammen for 
tospråklighetsmidlene. Utvalget viser til at formålet med tospråklighetsmidlene er at 1) 
Innbyggerne i forvaltningsområdet for samisk språk kan aktivt bruke samisk i 
kommunikasjonen med offentlige instanser, samt at 2) befolkningen har mulighet til å lære og 
utvikle samisk språk. 
 
Senter for nordlige folk kan komme tilbake på et senere tidspunkt og søke om eventuell støtte 
som knyttes opp 
prosjekter/kurs som omhandler formidling av kunnskap om mattradisjoner og bruk av lokale 
råvarer i en samiskspråklig sammenheng. 
 
Samepolitisk utvalg sender saken videre til behandling i formannskapet, men ber samtidig om at 
formannskapet vurderer hvorvidt det finnes andre midler og stønadsordninger som anses mer 
treffende for tiltaket. 



 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Klage fra Senter for nordlige folk datert 22.9.2020 tas ikke til følge, og tidligere vedtak i sak 
15/20 opprettholdes.  
 
Klagen oversendes Kåfjord formannskap til endelig behandling.  
 
 
 


