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       Saksliste 
 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

RS 27/20 Endringer i valgforskriften  2020/307 
RS 28/20 Tornedalsrådets nyhetsbrev, høsten 2020  2016/535 
RS 29/20 Forslag på medlemmer til styret i Trygg Trafikk 

2021-2023 
 2019/340 

RS 30/20 Intensjonsavtale for avklaring av deltakelse i 
interkommunalt råd (IPR) 

 2020/24 

RS 31/20 Referat fra årsmøte 040620  2015/1047 
RS 32/20 Oppdatert Protokoll fra teamsmøte i Nord-Troms 

Regionråd 23.11.20 
 2020/24 

RS 33/20 Møteplan og årshjul for Nord-Troms Regionråd 
2021 

 2020/24 

RS 34/20 Rapport 2019 - Tospråklighetstilskudd fra 
Sametinget, Ansvar 435 og 436 

 2016/33 

RS 35/20 Rapport  2019 - Giellasiida, ansvar 437  2015/607 
RS 36/20 Tospråklighetsmidlene - 3-årig aktivitetsplan 

2021-2023 - 
 2020/159 

RS 37/20 Aktivitetsplan og prosjektbeskrivelse 2021-2023  2020/158 
PS 113/20 Budsjettforslag 2021 ansvar 437 - Giellasiida - 

samisk språksenter 
 2015/1611 

PS 114/20 Budsjettforslag 2021 ansvar 436 - 
tospråklighetsmidlenes basis- og betjeningsdel 

 2015/1610 

PS 115/20 Orienteringssak fra kommunedirektøren   
PS 116/20 Orienteringssak fra ordføreren   
PS 117/20 Orienteringssak fra ungdomsrådet   
PS 118/20 Retningslinjer for valg av forliksråd  2020/212 
PS 119/20 Godkjenne valg av forliksrådsmedlemmer i Nord-

Troms Forliksråd 
 2020/212 

PS 120/20 Forslag til felles nettselskap Ymber- Troms Kraft  2015/1100 
PS 121/20 Orientering om status knytte til plansamarbeid  2016/422 
PS 122/20 Evaluering av samisk språk i Kåfjord - 

Gjennomgang av sluttrapport 
 2016/391 

PS 123/20 Bedre tverrfaglig samhandling - Godkjenning av 
prosjektmandat 

 2020/460 

PS 124/20 K-Sekretariatet IKS - Endring av selskapsavtale 
pr. 1.1.2021 

 2015/20 

PS 125/20 Vindkraftverk i Kåfjord kommune  2020/372 



PS 126/20 Sluttbehandling: Temaplan for Kulturminner 
2020-2025 for Kåfjord kommune 

 2020/111 

PS 127/20 Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 
2020-2024 

 2015/20 

PS 128/20 Utsatt sak: Bruk av vikarbyrå i helse og omsorg - 
svar på vedtak 

 2015/274 

PS 129/20 Innkjøpstjenesten i Nord-Troms: revidert 
samarbeidsavtale, handlingsplan og 
anskaffelsesstrategi 

 2015/114 

PS 130/20 Startlån fra Husbanken - Søknad om 
ekstraordinære midler for 2020 

 2020/101 

PS 131/20 Nord-Troms strategier 2020-2023  2020/24 
PS 132/20 Høringssvar - Fastsettelse av offisielle samiske og 

offisielt kvensk navn på Kongeriket Norge 
 2020/117 

 
Møtet ble startet kl.11.00. 
Innkalling godkjent. 
Protokollunderskrivere: Marian M. Myrseth AP og Tania Lopez MDG – enstemmig valgt. 
Politisk sak 113/20 og 114/20 utsettes til 17/12. 
Politisk sak 125/20 ble diskutert på bakgrunn av at ordfører står som saksbehandler, i forhold til 
praksis og habilitet. 
Saksliste ble godkjent. 
Referatsaker: Tatt til orientering. 
Veronje Simonsen UR fratrådte ca kl.14.30. 
Bjørn-Even Salamonsen Krf søkte om permisjon fra kl.15.40. og fratrådte under behandling av 
politisk sak 126/20. 
Møtet ble hevet kl.16.42. 
 
 
 
 
 



RS 27/20 Endringer i valgforskriften 

RS 28/20 Tornedalsrådets nyhetsbrev, høsten 2020 

RS 29/20 Forslag på medlemmer til styret i Trygg Trafikk 2021-2023 

RS 30/20 Intensjonsavtale for avklaring av deltakelse i interkommunalt råd 
(IPR) 

RS 31/20 Referat fra årsmøte 040620 

RS 32/20 Oppdatert Protokoll fra teamsmøte i Nord-Troms Regionråd 
23.11.20 

RS 33/20 Møteplan og årshjul for Nord-Troms Regionråd 2021 

RS 34/20 Rapport 2019 - Tospråklighetstilskudd fra Sametinget, Ansvar 435 
og 436 

RS 35/20 Rapport  2019 - Giellasiida, ansvar 437 

RS 36/20 Tospråklighetsmidlene - 3-årig aktivitetsplan 2021-2023 - 

RS 37/20 Aktivitetsplan og prosjektbeskrivelse 2021-2023 

  



PS 113/20 Budsjettforslag 2021 ansvar 437 - Giellasiida - samisk språksenter 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 07.12.2020  

Behandling: 
Saken ble utsatt til 17/12. 
 
 

Vedtak: 
Saken ble utsatt til 17/12. 
 
 
 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Samepolitisk utvalg- 06.11.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Budsjettforslag for 2020 for ansvar 437 – samisk språksenter vedtas som forelagt. 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 
Budsjettforslag for 2020 for ansvar 437 – samisk språksenter vedtas som forelagt.  
 
 

PS 114/20 Budsjettforslag 2021 ansvar 436 - tospråklighetsmidlenes basis- og 
betjeningsdel 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 07.12.2020  

Behandling: 
Saken ble utsatt til 17/12. 
 
 



Vedtak: 
Saken ble utsatt til 17/12. 
 
 
 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskap- 26.11.2020  

Behandling: 
Tatt til etterretning. 
 
 

Vedtak: 
Tatt til etterretning. 
 
 
 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Samepolitisk utvalg- 06.11.2020  

Behandling: 
Lisa Katrine Mo (AP) fremmet følgende tilleggspunkt: 
Samepolitisk utvalg viser til vedtak i SPU-sak 22/19 og ber om at fra og med budsjettåret 2021 
omdisponeres kr. 510 000 fra kategorien «fellesutgifter» til konkrete språk- og kulturtiltak i 
Kåfjord kommune, og eksempelvis knyttes opp mot evalueringen av samisk språk i Kåfjord.  
 
Kommunedirektørens innstilling, med tilleggspunkt fra Lisa Katrine Mo, ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Budsjettforslag for ansvar 436 – tospråklighetsmidlenes basis- og betjeningsdel vedtas som 
forelagt.  
 
Samepolitisk utvalg viser til vedtak i SPU-sak 22/19 og ber om at fra og med budsjettåret 2021 
omdisponeres kr. 510 000 fra kategorien «fellesutgifter» til konkrete språk- og kulturtiltak i 
Kåfjord kommune, og eksempelvis knyttes opp mot evalueringen av samisk språk i Kåfjord. 
 
 
 
 



Kommunedirektørens innstilling: 
Budsjettforslag for ansvar 436 – tospråklighetsmidlenes basis- og betjeningsdel vedtas som 
forelagt.  
 
 
 

PS 115/20 Orienteringssak fra kommunedirektøren 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 07.12.2020  

Behandling: 
Kommunedirektør Trond Arne Hoe orienterte om følgende saker: 

 Beredskapsgruppas arbeid i forhold til covid-19. 
 Brannsamarbeid og status. 
 Crossbane Manndalen, anbud reguleringsplan. 
 Næringskonsulent, forlenget søknadsfrist. 
 Barnevernvakta. 
 Nav og arbeidsmiljø. 
 Kommunale bygg, Trollvik skole og Helsesenter, vært interessenter på begge bygg, i tillegg 

vurderes kjøp i forhold til kultursenteret. 
 
Spørsmål: 
Svein O. Leiros SP stilte spørsmål om status på revisjon Goulasjohka, og når kommer sak på 
opprettelse av Kvenutvalg? 
Kjøkken på Helsetun, redegjørelse? 
Flere har meldt seg som tilkallingsvikar på helse, men ikke behov for de? 
Even Steinlien SP stilte spørsmål om Isbrytersaken, når kommer denne saken til behandling? 
Bør kommunalsjef helse ha kontordager på Helsetunet, for å avhjelpe konstituert leder? 
Bjørn-Even Salamonsen Krf stilte spørsmål om felles leder på helse, har leder kontroll på alle 3 
avdelinger? 
Dagfinn Lyngstad AP stilte spørsmål om praksis ved videreutdanning og bindingstid, og 
praktiseres dette likt på alle avdelinger? 
Varaordfører Britt Pedersen stilte spørsmål i forhold til kjøkken Helsetun, som skulle lage brød 
til skoler og barnehager? 
Viktig å etterlyse saker fra talerstol, nå er naturvernrom og helsesykepleierrom på Manndalen 
skole ordnet. 
 Svar: 
Kommunedirektør Trond A. Hoe svarer på spørsmål: 

 Svarer på i forhold til videreutdanning og bindingstid på møtet 17/12. 
Kommunalsjef Trond Skotvold svarte: 

 Tatt tak i forhold til kjøkken på Helsetun, det gjennomføres ukentlige møter. 
 Konstituert leder evner å styre alle avdelinger, har i tillegg fagansvarlige på alle avdelinger. 
 Er mye til stede på Helsetun, men har kontor på rådhuset. 

Økonomisjef Håkon Jørgensen redegjorde for regnskap pr. november d.å. 
I tillegg til tilskudd til flytting, må føres over drift, men det er søkt om skjønnsmidler. 
 
 



Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 
 
 

PS 116/20 Orienteringssak fra ordføreren 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 07.12.2020  

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

 Dag Runar Wollvik har følgende spørsmål:  
o Spm1: Vi har blitt evaluert på alt fra fraflytting til spisemønster. Hva med en 

undersøkelse blant Kåfjords innbyggere om hva skal vi leve av? 
Oppdrett,vindkraft,kultur, primærnæring? La folket komme med innspill.  

o Spm 2: Vil kritisere brukervennligheten til sharepoint. Synes det er tungvint og 
vanskelig å finne fram. Og tidspunktet for nye saker i utvalgene. Av respekt for 
avgjørelser som skal besluttes, bør saker utleveres tidligere. 

o Spm 3: Få økt fokus på nettovergripere og opplyse at ungene våre kan å bli kontaktet av 
gæringer, der hvor de skal være trygge. Dårlig oppmøte på foreldremøter etc. Viktig å 
forebygge. Få økt fokus å føre var. 

 El-ferge på Lyngenfjorden, større ferge, så sperrer åpning i småbåthavn. 
 Revisjon Guolas. Ligger hos NVE, kommer avgjørelse til neste år. 
 Regionråd, orientering om stillinger og prosjekt. 

Even Steinlien SP: Manndalen basseng, hva er status? 
Svein O. Leiros SP: Takk for god redegjørelse, i forhold til el-ferger, forutsettes det at fylket tar 
kostnadene.  
Intensjonsavtalen i forhold til regionrådet, vi kan ikke se på andre samarbeid i følge denne. 
 
Ordfører Bernt E. I. Lyngstad svarte: 

 Intensjonsavtalen om regionsamarbeid kommer tilbake til behandling. 
 Vært dialog i forhold til Manndalen basseng, dokumenter må oppdateres. En avgjørelse om 

renovering tas før 31.12.20. 
 Spørsmålene fra Wollvik sendes over til administrasjonen. Spm1 tas med på næringsgruppas 

arbeid som gjøres i 2021 i forhold til næringsutvikling. Spm2, her vil nytt sak/arkiv-system fra 
2021 gjøre tilgangen til sakspapirer langt lettere. Spm3, dette temaet er viktig og må tas med i 
det videre arbeidet Kåfjord kommune gjør for barn og unge i Kåfjord. 
 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 
 



 

PS 117/20 Orienteringssak fra ungdomsrådet 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 07.12.2020  

Behandling: 
Veronje Simonsen UR orienterte om følgende saker: 

 Ungdommens distriktspanel 
 Rusforebyggende midler og tildeling 
 Bra at midler til 25 års jubileum ble flyttet til 2021. 

Varaordfører Britt Pedersen: Veldig bra orientert. Er politisk rådgiver, og skal følge 
ungdomsrådet opp. Skjønner det har vært vanskelig å møte. når alle medlemmer er startet på 
videregående. 
Svein O. Leiros SP: All ære til ungdomsrådet, UR-representant har vært savnet i 
kommunestyret. 
 
 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 
 
 

PS 118/20 Retningslinjer for valg av forliksråd 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 07.12.2020  

Behandling: 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
Kåfjord kommunestyre godkjenner «Retningslinjer for valg av forliksrådsmedlemmer for 
perioden 2021-2025 Nord Troms» datert 23.11.20. 
 
 
 
 
 
 



 

Kommunedirektørens innstilling: 
Kåfjordkommunestyre godkjenner «Retningslinjer for valg av forliksrådsmedlemmer for 
perioden 2021-2025 Nord Troms» datert 23.11.20. 
 

PS 119/20 Godkjenne valg av forliksrådsmedlemmer i Nord-Troms 
Forliksråd 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 07.12.2020  

Behandling: 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
Kåfjord kommune følger Nord-Troms Regionråds anbefaling gjør følgende valg:  

1. Som medlemmer velges representantene fra Tonny Mathiassen (Kvænangen), Stine J 
Strømsø (Storfjord) og Einar Eriksen(Kåfjord) 

2. Som varamedlemmer velges:  
1. Rita Mathiesen (Skjervøy) 
2. Nordreisa (mann) 
3. Ingunn Karlsen (Lyngen)   

3. Som leder av forliksrådet velges representanten fra Einar Eriksen (Kåfjord), med 
representanten fra Stine J Strømsø (Storfjord) som nestleder. 

 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Kåfjord kommune følger Nord-Troms Regionråds anbefaling gjør følgende valg:  

1. Som medlemmer velges representantene fra Tonny Mathiassen (Kvænangen), Stine J 
Strømsø (Storfjord) og Einar Eriksen(Kåfjord) 

2. Som varamedlemmer velges:  
1. Rita Mathiesen (Skjervøy) 
2. Nordreisa (mann) 
3. Ingunn Karlsen (Lyngen)   

3. Som leder av forliksrådet velges representanten fra Einar Eriksen (Kåfjord), med 
representanten fra Stine J Strømsø (Storfjord) som nestleder. 

 



PS 120/20 Forslag til felles nettselskap Ymber- Troms Kraft 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 07.12.2020  

Behandling: 
Ordfører Bernt E. I. Lyngstad redegjorde for sak. 
Gunn Andersen, Styreleder i Ymber, orienterte om sak. 
 
Kommunestyret kom med følgende forslag: 

1. Kåfjord kommune sier nei til salg og fusjon av Ymber Nett og Produksjon slik saken fremstår i 
dag. 

2. Kåfjord kommune ber styret utrede saken nærmere, med tanke på utbedring av nettet, 
arbeidsplasser og økonomiske framtidsutsikter for selskapet. 

 
Votering: 
Kommunestyrets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommune sier nei til salg og fusjon av Ymber Nett og Produksjon slik saken fremstår i 

dag. 
2. Kåfjord kommune ber styret utrede saken nærmere, med tanke på utbedring av nettet, 

arbeidsplasser og økonomiske framtidsutsikter for selskapet. 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
 

PS 121/20 Orientering om status knytte til plansamarbeid 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 07.12.2020  

Behandling: 
Kommunedirektør Trond A. Hoe orienterte om sak. 
Svein O. Leiros SP: Det var en årsak til at man avsluttet samarbeidet tidligere, kommunene fikk 
ikke laget sine planer, som skulle ordnes. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt. 



 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 
 
 

PS 122/20 Evaluering av samisk språk i Kåfjord - Gjennomgang av 
sluttrapport 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 07.12.2020  

Behandling: 
Harrieth Nystu, Visjona, redegjorde for evalueringen. 
 
Svein O. Leiros SP: Kommunene er nok preget av fornorskning, viktig med synliggjøring av 
samisk språk og kultur. Høyskolen i Finnmark hadde tidligere hospitering på skoler i Kåfjord, 
dette burde man fått til igjen. 
Varaordfører Britt Pedersen: Ros for en god rapport og til styringsgruppa for gode og konkrete 
tilbakemeldinger i rapport. 
Lisa K. Mo AP: Veldig positivt med helhetlig vurdering på de fleste områder, har vært med i 
styringsgruppa. 
Stor utfordring å få rekruttert ansatte med samisk språklig kompetanse til skoler og barnehager. 
Tania Lopez MDG: Hvordan skal man få foreldre til å velge samisk? 
Bjørn-Even Salamonsen Krf: Har selv 1.klassing, men har ikke sett mulighet å velge samisk? 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Veronje Simonsen UR fratrådte møtet. 

Vedtak: 
Kommunestyret godkjenner rapporten som forelagt.  
Kommunestyret gir styringsgruppa mandat til å fortsette med en plan for konkretisering av tiltak, 
samt kostnadsvurderinger og videre implementering. 
 
 
 
 
 
 



Saksprotokoll i Formannskap- 26.11.2020  

Behandling: 
Leder for Samepolitisk utvalg, Asgeir F. Langberg, var med via teams og redegjorde for 
arbeidet. 
 
Formannskapet diskuterte prosjektet, og gir styringsgruppa mandat til å fortsette prosjekt. 
Samepolitisk utvalgs innstilling med endring ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Formannskapet godkjenner rapporten som forelagt. Saken videresendes til kommunestyret for 
avsluttende behandling og presentasjon.  
Formannskapet gir styringsgruppa mandat til å fortsette med en plan for konkretisering av tiltak, 
samt kostnadsvurderinger og videre implementering. 
 
 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Samepolitisk utvalg- 06.11.2020  

Behandling: 
Styringsgruppa gjorde følgende enstemmige vedtak:  
Styringsgruppa for evaluering av samisk språk godkjenner rapporten som forelagt. Saken 
videresendes til kommunestyret for avsluttende behandling og presentasjon.  
 
Styringsgruppa ber om mandat til å fortsette med en plan for konkretisering av tiltak, samt 
kostnadsvurderinger og videre implementering.   
 

Vedtak: 
Styringsgruppa for evaluering av samisk språk godkjenner rapporten som forelagt. Saken 
videresendes til kommunestyret for avsluttende behandling og presentasjon.  
 
Styringsgruppa ber om mandat til å fortsette med en plan for konkretisering av tiltak, samt 
kostnadsvurderinger og videre implementering.   
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Saka legges fram uten innstilling. 
 
 



PS 123/20 Bedre tverrfaglig samhandling - Godkjenning av prosjektmandat 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 07.12.2020  

Behandling: 
Varaordfører Britt Pedersen: Et bra prosjekt med mange involverte, må skryte av dette 
prosjektet.  
Ønsker å endre slik: Ungdomsrådet skal inkluderes i den politiske forankringen. 
Lisa K. Mo AP: Må oppdatere i forhold til personer som er med i prosjektet. 
 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling med nytt pkt.2. ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Prosjektmandat for prosjektet Bedre tverrfaglig samhandling godkjennes. 
2. Ungdomsrådet skal inkluderes i den politiske forankringen. 

 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Prosjektmandat for prosjektet Bedre tverrfaglig samhandling godkjennes 

PS 124/20 K-Sekretariatet IKS - Endring av selskapsavtale pr. 1.1.2021 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 07.12.2020  

Behandling: 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kåfjord kommune godkjenner ny selskapsavtale for K-Sekretariatet IKS. 
 
 
 
 
 

Ordførers innstilling: 
Kåfjord kommune godkjenner ny selskapsavtale for K-Sekretariatet IKS. 
 
 
 



PS 125/20 Vindkraftverk i Kåfjord kommune 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 07.12.2020  

Behandling: 
Ordfører Bernt E. I. Lyngstad stilte spørsmål om egen habilitet siden han har laget saksfremlegg, 
og fratrådte møtet. 
Varaordfører Britt Pedersen overtok som møteleder. 
Svein O. Leiros SP: jamfør ordførers redegjørelse ikke pr. definisjon er inhabil, litt uheldig at 
ordfører er saksbehandler på slike saker. 
Ordfører Bernt E. I. Lyngstad ble erklært habil av et enstemmig kommunestyre, og tiltrådte 
møtet og overtok som møteleder. 
 
Varaordfører Britt Pedersen: En vanskelig sak som engasjerer. Ønsker ikke vindmøller i 
Kåfjord, og ønsker derfor heller ikke konsekvensutredning. 
Svein O. Leiros SP: Kritikk til ST1, for måten de har gått fram på.  
SP/Krf/Frp/MDG kom med følgende forslag: 
1. Kåfjord kommune ønsker ikke å inngå noen form for avtaler eller igangsetting av 
konsekvensutredning av vindkraft i Kåfjord.  
Etablering av vindindustri er ikke ønsket i vår kommune. 
 
Ordfører Bernt E. I. Lyngstad kom med følgende forslag fra AP/H: 

1. Kåfjord kommunestyret ønsker ikke etablering av vindmøllepark i Kåfjord. Kåfjord har en unik 
og flott natur som vi vil ta vare på. Vår natur er allerede under press fra tidligere utbygginger av 
vannkraft, gruvedrift og kraftlinjer. Ytterligere naturinngrep vil redusere tilgangen på uberørt 
natur i vår kommune. En konsekvensutredning (KU) vil ikke endre på omfang av inngrep i 
naturen. 

2. Kåfjord kommune er i utgangspunktet en liten distriktskommune med knapt 1000 km2. Disse 
kvadratkilometerne ønsker vi å ta vare på for våre framtidige generasjoner. 

 
Begge grupperinger trakk sine forslag. 
 
Kommunestyret kom med følgende forslag: 
1. Kåfjord kommune ønsker ikke å inngå noen form for avtaler eller igangsetting av 
konsekvensutredning av vindkraft i Kåfjord. Etablering av vindindustri er ikke ønsket i vår 
kommune. 
2. Kåfjord har en natur som allerede er under press fra tidligere utbygging av vannkraft, 
gruvedrift og kraftlinjer. En KU vil ikke endre på omfanget av inngrep i naturen. Kåfjord 
kommune er en liten distriktskommune med knapt 1000 km2. Disse kvadratkilometerne ønsker 
vi å ta vare på for våre framtidige generasjoner. 
 
Votering: 
Kommunestyrets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommune ønsker ikke å inngå noen form for avtaler eller igangsetting av 
konsekvensutredning av vindkraft i Kåfjord. Etablering av vindindustri er ikke ønsket i vår 
kommune. 
2. Kåfjord har en natur som allerede er under press fra tidligere utbygging av vannkraft, 
gruvedrift og kraftlinjer. En KU vil ikke endre på omfanget av inngrepet i naturen. Kåfjord 



kommune er en liten distriktskommune med knapt 1000 km2. Disse kvadratkilometerne ønsker 
vi å ta vare på for våre framtidige generasjoner. 
 
 
 
 

 

Ordførers innstilling: 
 
Saken legges frem for kommunestyret til debatt og uten forslag til vedtak. 
 
 

PS 126/20 Sluttbehandling: Temaplan for Kulturminner 2020-2025 for 
Kåfjord kommune 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 07.12.2020  

Behandling: 
Ordfører Bernt E. I. Lyngstad redegjorde for formannskapet sin behandling. 
Bjørn-Even Salamonsen Krf søkte om permisjon fra kl.15.40. søknad ble enstemmig innvilget. 
Svein O. Leiros SP, et fantastisk arbeid av saksbehandler med denne planen. 
Foreslår følgende tilleggspunkt fra Sp, Krf, Frp og MDG: 
Kåfjord kommune starter arbeidet med å utarbeide en helhetlig kulturminneplan for kommunen 

Bjørn-Even Salamonsen fratrådte møtet. 
 
Saksbehandler Kjersti Rennestraum orienterte om arbeidet med planen, Lise Brekmoe har vært 
sentral i dette arbeidet med temaplanen. 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling pkt. 1, og SP/Krf/Frp/MDG sitt forslag nytt pkt.2. ble enstemmig 
vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar Temaplan for kulturminner 2020-2025 for Kåfjord kommune. 
2. Kåfjord kommune starter arbeidet med å utarbeide en helhetlig kulturminneplan for 

kommunen. 

 
 
 
 
 
 



Saksprotokoll i Formannskap- 26.11.2020  

Behandling: 
Formannskapet er imponert over arbeidet på planen som er lagt fram, og håper at vi snart får på 
plass en helhetlig kulturminneplan. 
 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
3. Formannskapet vedtar Temaplan for kulturminner 2020-2025 for Kåfjord kommune. 
4. Formannskapets vedtak oversendes kommunestyret for endelig vedtak.  

 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
5. Formannskapet vedtar Temaplan for kulturminner 2020-2025 for Kåfjord kommune. 
6. Formannskapets vedtak oversendes kommunestyret for endelig vedtak.  

 
 
 

PS 127/20 Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2024 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 07.12.2020  

Behandling: 
Votering: 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 til 2024:  
 
 a) Elevenes psykososiale arbeidsmiljø i skolene  
 b) Barnevern  
 c) Arbeidsmiljø og skader i helse- og omsorgssektoren  
 d) Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg  
 
2. Kommunestyret vedtar følgende plan for eierskapskontroll for perioden 2020 til 2024:  
a. Ungbo AS  
b. Kåfjord Vekst AS  
 
3. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden ved endringer i 
risiko- og vesentlighetsbildet, herunder initiere andre prosjekter.  



 
 
 
 
 

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å gjøre følgende vedtak: 
  
1. Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 til 2024:  
 
 a) Elevenes psykososiale arbeidsmiljø i skolene  
 b) Barnevern  
 c) Arbeidsmiljø og skader i helse- og omsorgssektoren  
 d) Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg  
 
2. Kommunestyret vedtar følgende plan for eierskapskontroll for perioden 2020 til 2024:  
a. Ungbo AS  
b. Kåfjord Vekst AS  
 
3. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden ved endringer i 
risiko- og vesentlighetsbildet, herunder initiere andre prosjekter.  
 

PS 128/20 Utsatt sak: Bruk av vikarbyrå i helse og omsorg - svar på vedtak 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 07.12.2020  

Behandling: 
Rita Solberg SP: Kommunen bør ikke bruke vikarbyrå, så lenge det er helsepersonell som 
ønsker å jobbe i kommunen. 
SP/Krf/Frp/MDG kom med følgende tilleggsforslag: 
For å unngå tap av kompetanse som er tilgjengelig blant kommunens innbyggere, skal 
fortrinnsvis eget helsepersonell og ressurser bosatt i kommunen benyttes fremfor vikarbyrå. 
 
Kommunalsjef helse Trond Skotvold: Det brukes ikke vikarbyrå i helse for tiden. 
Dagfinn Lyngstad AP: Hva er inkludert i 500 kr. Pr. time? Betales kost og losji i tillegg? 
Svein O. Leiros SP: Det er personer som har meldt seg som vikar, som bor i kommunen, som 
har fått beskjed om at kommunen ikke trenger vikar. Ber administrasjonen ta tak i dette. 
Kommunalsjef helse Trond Skotvold: Reisekostnader er inkludert i timesats, det er leid losji på 
Røde Kors-huset. Kjenner ikke til at vikarer har fått denne beskjeden.  
Rita Solberg trakk forslaget fra SP/Krf/Frp/MDG: 
 
Lisa K. Mo AP kom med følgende forslag fra kommunestyret: 

1. Kåfjord kommunestyre mener at hoved-praksis skal være at man ikke skal benytte vikarbyrå. 
Videre er det viktig å stimulere eget personale til relevant utdanning/videreutdanning for å 
oppnå tilfredsstillende kompetanse i tjenestene, og for å unngå bruk av vikarbyrå. 

2. For å beholde kompetanse som er tilgjengelig blant kommunens innbyggere, skal fortrinnsvis 
eget personell og ressurser bosatt, eller som har tilhørighet i kommunen, benyttes. 

3. Kåfjord kommunestyre ber administrasjonen ha en tettere dialog om driften i de ulike 
tjenestene i helse og omsorg. 



 
Votering: 
Kommunestyrets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommunestyre mener at hoved-praksis skal være at man ikke skal benytte vikarbyrå. 

Videre er det viktig å stimulere eget personale til relevant utdanning/videreutdanning for å 
oppnå tilfredsstillende kompetanse i tjenestene, og for å unngå bruk av vikarbyrå. 

2. For å beholde kompetanse som er tilgjengelig blant kommunens innbyggere, skal fortrinnsvis 
eget personell og ressurser bosatt, eller som har tilhørighet i kommunen, benyttes. 

3. Kåfjord kommunestyre ber administrasjonen ha en tettere dialog om driften i de ulike 
tjenestene i helse og omsorg. 

 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Saken tas til orientering 
 

PS 129/20 Innkjøpstjenesten i Nord-Troms: revidert samarbeidsavtale, 
handlingsplan og anskaffelsesstrategi 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 07.12.2020  

Behandling: 
Even Steinlien SP: Viktig at kommunen handler fra lokale matprodusenter. 
Svein O. Leiros SP kom med følgende forslag fra SP/KrF/FrP/Mdg: 
Nytt pkt. 3: 
Hver enkelt kommune må kunne handle lokalt der det er mulig å handle lokalt. Det er viktig at 
kommunen støtter opp om lokalt næringsliv. 
 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling pkt.1-2. ble enstemmig vedtatt. 
SP/Krf/Frp/MDGs forslag ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommunestyre godkjenner forslag til ny samarbeidsavtale for innkjøpstjenesten i Nord-

Troms gjeldende fra 1.1.21. Samarbeidet omfatter alle 6 kommuner i Nord-Troms. 
2. Kåfjord kommune godkjenner forslag til handlingsplan og anskaffelsesstrategi for samarbeidet.  
3. Hver enkelt kommune må kunne handle lokalt der det er mulig å handle lokalt. Det er viktig at 

kommunen støtter opp om lokalt næringsliv. 
 
 
 
 
 



Kommunedirektørens innstilling: 

PS 130/20 Startlån fra Husbanken - Søknad om ekstraordinære midler for 
2020 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 07.12.2020  

Behandling: 
Votering: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommune søker husbanken om ekstraordinære startlånemidler på kr. 8 millioner i 

2020. 
2. Vedtaket gjøres med hjemmel i kommunelovens §13. 
3. Kommunedirektøren foretar budsjettregulering. 

 
 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskap- 05.10.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommune søker husbanken om ekstraordinære startlånemidler på kr. 8 millioner i 

2020. 
2. Vedtaket gjøres med hjemmel i kommunelovens §13. 
3. Kommunedirektøren foretar budsjettregulering. 

 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Kåfjord kommune søker husbanken om ekstraordinære startlånemidler på kr. 8 millioner i 

2020. 
2. Vedtaket gjøres med hjemmel i kommunelovens §13. 
3. Kommunedirektøren foretar budsjettregulering. 

 



 
 
 

PS 131/20 Nord-Troms strategier 2020-2023 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 07.12.2020  

Behandling: 
Tilleggsforslag fra kommunestyret: viser til tidligere kommunestyresak 106/20 
 
Votering: 
Kommunestyrets innstilling med endring fra kommunestyret, ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kåfjord kommunestyre viser til tidligere kommunestyresak 106/20 og godkjenner Nord-Troms 
Strategier 2020-2023 samt handlingsplan for 2021 som er en delplan til Nord-Troms Strategier. 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Kåfjord kommunestyre godkjenner Nord-Troms Strategier 2020-2023 samt handlingsplan for 
2021 som er en delplan til Nord-Troms Strategier. 
 
 

PS 132/20 Høringssvar - Fastsettelse av offisielle samiske og offisielt kvensk 
navn på Kongeriket Norge 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 07.12.2020  

Behandling: 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
Kåfjord kommune har følgende høringsinnspill til fastsettelse av offisielle samiske og offisielt 
kvensk navn på Kongeriket Norge:   

1. Det er positivt og viktig at det foreslås offisielle samiske og offisielt kvensk navn på Kongeriket 
Norge. Innføring av offisielle navn på samiske og kvensk vil kunne bidra til økt synliggjøring og 
med det alminneliggjøring av samisk og kvensk språk på flere steder i det offentlige rom. Det er 



en viktig erkjennelse og anerkjennelse av både samenes og kvenenes tilhørighet til nasjonen 
Norge.  

 
2. Kåfjord kommune har ikke forutsetning til å begrunne alternativer for kvensk oversettelse av 

Kongeriket Norge.  
 

3. Når det gjelder forslag på retningslinjer for bruk av offisielle samiske navn og offisielt kvensk 
navn på Kongeriket Norge kan det være en utfordring at når retningslinjene er for generelle kan 
det være lettere å glemme å ta med samisk(e) og kvensk navn der hvor det er praktisk mulig og 
naturlig at dette gjøres.  
 
Retningslinjene for bruk av navn bør utformes på en slik måte at det i de tilfeller hvor eks. 
skilting kan gjennomføres, sies at dette skal gjøres. Ett slikt eksempel kan være bruk av 
samisk(e) og kvensk navn ved grenseoverganger i områder hvor det vil være naturlig å gjøre 
det.  

 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Kåfjord kommune har følgende høringsinnspill til fastsettelse av offisielle samiske og offisielt 
kvensk navn på Kongeriket Norge:   

1. Det er positivt og viktig at det foreslås offisielle samiske og offisielt kvensk navn på Kongeriket 
Norge. Innføring av offisielle navn på samiske og kvensk vil kunne bidra til økt synliggjøring og 
med det alminneliggjøring av samisk og kvensk språk på flere steder i det offentlige rom. Det er 
en viktig erkjennelse og anerkjennelse av både samenes og kvenenes tilhørighet til nasjonen 
Norge.  

 
2. Kåfjord kommune har ikke forutsetning til å begrunne alternativer for kvensk oversettelse av 

Kongeriket Norge.  
 

3. Når det gjelder forslag på retningslinjer for bruk av offisielle samiske navn og offisielt kvensk 
navn på Kongeriket Norge kan det være en utfordring at når retningslinjene er for generelle kan 
det være lettere å glemme å ta med samisk(e) og kvensk navn der hvor det er praktisk mulig og 
naturlig at dette gjøres.  
 
Retningslinjene for bruk av navn bør utformes på en slik måte at det i de tilfeller hvor eks. 
skilting kan gjennomføres, sies at dette skal gjøres. Ett slikt eksempel kan være bruk av 
samisk(e) og kvensk navn ved grenseoverganger i områder hvor det vil være naturlig å gjøre 
det.  

 
 
 
 


