GÁIVUONA SUOHKAN
KÅFJORD KOMMUNE
KAIVUONON KOMUUNI

Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Formannskap
Kommunestyresal, Rådhuset
05.10.2020
09:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Bernt Eirik Isaksen Lyngstad
Leder
Britt Pedersen
Nestleder
Jens A. Butter Simonsen
Medlem
Einar Eriksen
Medlem

Representerer
AP
AP
H
KRF

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Svein Oddvar Leiros
MEDL
Jimmy Blomli
MEDL

Representerer
SPA
UR

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Even Steinlien
Svein Oddvar Leiros

Representerer
SPA

Merknader

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Trond Arne Hoe
Kommunedirektør
Einar Pedersen
(Kommunedirektør)
Karin Karlsen
Møtesekretær
Underskrift:
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.
_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

Offentlig saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

RS 18/20
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Rapport om utvikling i økonomiske nøkkeltall i
Troms og Finnmark i 2019

2020/317

RS 20/20

Høring - Forslag til forskrift om fiske etter
anadrome laksefisk i sjø Sak 58/20 FSK

2015/642

RS 21/20

Kulturmidler 2020: Lag og foreninger, samt
samfunnshus

2020/237

PS 73/20

Søknad skjenkebevilling - Konsert ifm samisk
språkuke 23.10.2020

2020/156

PS 74/20

Søknad om støtte til markering av Kåfjord
ungdomsråd 25 år

2015/545

PS 75/20

Søknad om dekning av utgifter

2020/325

PS 76/20

Søknad om støtte til bokprosjekt om krigsseilere

2020/276

PS 77/20

Søknad om støtte til henholdsvis prosjektet
"Arctic wool- trust the local", samt til å lage film
fra prosjektet

2019/173

PS 78/20

Søknad om støtte til utstillingsprosjektet: Natur i
Nord-Troms

2019/173

PS 79/20

Tvungen avgiftsbelastning i henhold til Plan- og
bygningslovens §§ 27-1 og 27-2

2019/9

PS 80/20

Status grunneiertillatelser og fremdriftsplan for
videreførsel av snøskuterløyper etter revidert
motorferdsellov med forskrift

2015/652

PS 81/20

Startlån fra Husbanken - Søknad om
ekstraordinære midler for 2020

PS 82/20

Risiko og sårbarhetsanalyse - fjellskred fra
Nordnes og Revdalsfjellet

2019/228

PS 83/20

Krav om fritak for gebyrplikten - Eiendommer i
Kjerringdalen

2017/37

PS 84/20

Ny behandling av utsatt sak: Klage på vedtak i Fsak 16/19 - Krav om erstatning av tapt inntekt pga
manglende isbryting.

2020/342

PS 85/20

Isbryting Kåfjorden

2020/342

PS 86/20
Arbeidsmøte budsjett
Møtet startet kl.09.00.
Saksliste og innkalling godkjent.
Referatsaker tatt til orientering.

X

2020/101

Formannskapsmøtet hevet kl.13.14. arbeidsmøte budsjett startet kl.13.20. møtet hevet ca. kl.15.00.
Britt Pedersen ble innvilget permisjon kl.13.53. og fratrådte møtet under arbeidsmøtet.

RS 18/20 Saksliste og saksdokumenter møte Nord-Troms Regionråd 28.-29.
september 2020
RS 19/20 Rapport om utvikling i økonomiske nøkkeltall i Troms og Finnmark
i 2019
RS 20/20 Høring - Forslag til forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i sjø
Sak 58/20 FSK
RS 21/20 Kulturmidler 2020: Lag og foreninger, samt samfunnshus

PS 73/20 Søknad skjenkebevilling - Konsert ifm samisk språkuke 23.10.2020

Saksprotokoll i Formannskap- 05.10.2020
Behandling:
Spørsmål fra Even Steinlien (SP) om språksentret er med på arrangementet? Svar fra
kommunedirektøren er at språksentret ikke er med på arrangementet.
I forhold til skjenkestopp, endres dette nasjonalt fra 12.oktober, så det er derfor innstilt med
skjenketid som omsøkt.
I Baldalavvu har de brukt å ha skjenkebevilling i forbindelse med Riddu Riddu festivalen.
Kommunedirektøren fremmet følgende forslag til vedtak:
1. Riddu Riddu Festivala v/Frode Henriksen gis tillatelse til skjenking av øl og vin fredag den
23.10.20, i Baldalavvu på Riddu-sletta.
2. Skjenketid innvilges fra kl. 18.00 til kl. 02.00. som omsøkt.
3. Som skjenkestyrer godkjennes Frode Henriksen.
4. Som stedfortreder godkjennes Sandra M. West.
5. Bevillingshaveren har et formelt og lovfestet ansvar for at skjenkingen foregår etter de til enhver
tid gjeldende lover, forskrifter og kommunale bestemmelser.
6. Det forutsettes at nasjonale retningslinjer i forhold til smittevern overholdes.
Einar Eriksen (Krf) fremmet følgende forslag; Riddu Riddu Festival v/Frode Henriksen gis ikke
tillatelse til skjenking av øl og vin fredag 23.10.20.
Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt med 4 stemmer, Krf sitt forslag fikk 1 stemme og
falt.
Vedtak:
1.Riddu Riddu Festivala v/Frode Henriksen gis tillatelse til skjenking av øl og vin fredag den
23.10.20, i Baldalavvu på Riddu-sletta.
2. Skjenketid innvilges fra kl. 18.00 til kl. 02.00. som omsøkt.
3. Som skjenkestyrer godkjennes Frode Henriksen.
4. Som stedfortreder godkjennes Sandra M. West.
5. Bevillingshaveren har et formelt og lovfestet ansvar for at skjenkingen foregår etter de til enhver
tid gjeldende lover, forskrifter og kommunale bestemmelser.
6. Det forutsettes at nasjonale retningslinjer i forhold til smittevern overholdes.

Kommunedirektørens innstilling:
Saken legges fram uten innstilling.

PS 74/20 Søknad om støtte til markering av Kåfjord ungdomsråd 25 år

Saksprotokoll i Formannskap- 05.10.2020
Behandling:
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kåfjord kommune bevilger inntil kroner 50 000,- som støtte til markering av Kåfjord
ungdomsråd 25 år.
2. Kulturbudsjettet- budsjettpost 11240.455.231 styrkes med kroner 50 000,-.
3. Formannskapets reserve reduseres med tilsvarende beløp.
4. Kommunedirektør foretar budsjettreguleringen.
5. Kåfjord ungdomsråd sender sluttrapport og regnskap etter endt arrangement.

Kommunedirektørens innstilling:
1. Kåfjord kommune bevilger inntil kroner 50 000,- som støtte til markering av Kåfjord
ungdomsråd 25 år.
2. Kulturbudsjettet- budsjettpost 11240.455.231 styrkes med kroner 50 000,-.
3. Formannskapets reserve reduseres med tilsvarende beløp.
4. Kommunedirektør foretar budsjettreguleringen.
5. Kåfjord ungdomsråd sender sluttrapport og regnskap etter endt arrangement.

PS 75/20 Søknad om dekning av utgifter

Saksprotokoll i Formannskap- 05.10.2020
Behandling:
Formannskapet kom med følgende forslag pkt.2:
Støtte til støyvurdering innvilges som omsøkt med kr 29.531.
Beløpet belastes Formannskapets reserve.
Kommunedirektørens innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.
Kommunedirektørens innstilling pkt.2 falt, formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Søknad om dekning av utgifter knyttet til saksbehandlingsgebyr avslås.
2. Støtte til støyvurdering innvilges som omsøkt med kr 29.531. Dette tas fra
Formannskapets reserve.

Kommunedirektørens innstilling:
1. Søknad om dekning av utgifter knyttet til saksbehandlingsgebyr avslås.
2. Søknad om dekning av utgifter knyttet til støyvurdering avslås.

PS 76/20 Søknad om støtte til bokprosjekt om krigsseilere

Saksprotokoll i Formannskap- 05.10.2020
Behandling:
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Avslag. Kåfjord kommune finner ikke å kunne bevilge midler til bokprosjektet om
krigsseilere, da man ikke har avsatte midler til denne typen formål.

Kommunedirektørens innstilling:
1. Avslag. Kåfjord kommune finner ikke å kunne bevilge midler til bokprosjektet om
krigsseilere, da man ikke har avsatte midler til denne typen formål.

PS 77/20 Søknad om støtte til henholdsvis prosjektet "Arctic wool- trust the
local", samt til å lage film fra prosjektet

Saksprotokoll i Formannskap- 05.10.2020
Behandling:
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kåfjord kommune ønsker å berømme prosjektets parter for langsiktig og bærekraftig
tenkning, noe som gjennomsyrer hele prosjektet. Videre berømmes prosjektets fokus på
bruk av -samt det å fremme - lokale ressurser og samarbeid.
2. Kåfjord kommune støtter prosjektet Arctic wool- trust the local med omsøkt beløp,
kroner 20 000,-.
3. Beløpet utbetales fra potten av søkbare kulturmidler til “spesielle tiltak”.
4. Beløpet bevilges over kulturbudsjettet, budsjettpost 14718.455.385 tilskudd til lag og
foreninger.
5. Støtten utbetales etter en anmodning om utbetaling inkludert dokumentasjon på utgifter
som inngår i prosjektet. En slik anmodning må være Kåfjord kommune i hende innen 15.
desember 2020.
6. Søknad om støtte til å lage video fra prosjektet Arctic wool- trust the local avslås fra
kulturavdelingen, da det allerede er bevilget et større beløp til prosjektet fra den søkbare
kulturmiddel-potten.
7. Saken om støtte til å lage video fra prosjektet legges frem for Formannskapet for
vurdering om støtte over Formannskapets reserve.

Kommunedirektørens innstilling:
1. Kåfjord kommune ønsker å berømme prosjektets parter for langsiktig og bærekraftig
tenkning, noe som gjennomsyrer hele prosjektet. Videre berømmes prosjektets fokus på
bruk av -samt det å fremme - lokale ressurser og samarbeid.
2. Kåfjord kommune støtter prosjektet Arctic wool- trust the local med omsøkt beløp,
kroner 20 000,-.
3. Beløpet utbetales fra potten av søkbare kulturmidler til “spesielle tiltak”.
4. Beløpet bevilges over kulturbudsjettet, budsjettpost 14718.455.385 tilskudd til lag og
foreninger.
5. Støtten utbetales etter en anmodning om utbetaling inkludert dokumentasjon på utgifter
som inngår i prosjektet. En slik anmodning må være Kåfjord kommune i hende innen 15.
desember 2020.
6. Søknad om støtte til å lage video fra prosjektet Arctic wool- trust the local avslås fra
kulturavdelingen, da det allerede er bevilget et større beløp til prosjektet fra den søkbare
kulturmiddel-potten.
7. Saken om støtte til å lage video fra prosjektet legges frem for Formannskapet for
vurdering om støtte over Formannskapets reserve.

PS 78/20 Søknad om støtte til utstillingsprosjektet: Natur i Nord-Troms

Saksprotokoll i Formannskap- 05.10.2020
Behandling:
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kåfjord kommune støtter prosjektet Natur i Nord-Troms med omsøkt beløp, kroner
7000,-.
2. Beløpet utbetales fra potten av søkbare kulturmidler til “spesielle tiltak”.
3. Beløpet bevilges over kulturbudsjettet, budsjettpost 14718.455.385 tilskudd til lag og
foreninger.
4. Støtten utbetales etter en anmodning om utbetaling inkludert dokumentasjon på utgifter
som inngår i prosjektet. En slik anmodning må være Kåfjord kommune i hende innen
15.desember 2020.

Kommunedirektørens innstilling:
1. Kåfjord kommune støtter prosjektet Natur i Nord-Troms med omsøkt beløp, kroner
7000,-.
2. Beløpet utbetales fra potten av søkbare kulturmidler til “spesielle tiltak”.
3. Beløpet bevilges over kulturbudsjettet, budsjettpost 14718.455.385 tilskudd til lag og
foreninger.
4. Støtten utbetales etter en anmodning om utbetaling inkludert dokumentasjon på utgifter
som inngår i prosjektet. En slik anmodning må være Kåfjord kommune i hende innen
15.desember 2020.

PS 79/20 Tvungen avgiftsbelastning i henhold til Plan- og bygningslovens §§
27-1 og 27-2

Saksprotokoll i Formannskap- 05.10.2020
Behandling:
Formannskapet kom med følgende forslag;
1. Kåfjord kommune vedtar ikke tvungen avgiftsbelastning etter Plan og bygningslovens §§
27-1 og 27-2.
2. Innbyggere som bor nær kommunal vannledning, oppfordres til å knytte seg til. Det
vurderes en letting i tilknytningsavgift i en begrenset periode.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt, kommunedirektørens innstilling falt.

Vedtak:
1. Kåfjord kommune vedtar ikke tvungen avgiftsbelastning etter Plan og bygningslovens §§
27-1 og 27-2.
2. Innbyggere som bor nær kommunal vannledning, oppfordres til å knytte seg til. Det
vurderes en letting i tilknytningsavgift i en begrenset periode.

Kommunedirektørens innstilling:
1. Kåfjord kommune vedtar i henhold til Plan og bygningsloven §§27-1 og 27-2 at der
offentlig vannledning/avløpsledning går over eiendommen eller i veg som støter til den,
eller over nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen knyttes til
vannledningen/avløpsledningen. Vil dette etter kommunens skjønn være forbundet med
uforholdsmessig stor kostnad, eller særlige hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne
en annen ordning.
2. For hvert nytt vann- og/ eller avløpsanlegg informeres det i byggetillatelse om plikt til å
knytte bygningen til offentlig vann-/avløpsledning, der det offentlige anlegget går over
eiendommen.

PS 80/20 Status grunneiertillatelser og fremdriftsplan for videreførsel av
snøskuterløyper etter revidert motorferdsellov med forskrift

Saksprotokoll i Formannskap- 05.10.2020
Behandling:
Kommunedirektør Einar Pedersen redegjorde for saken.
UMDU’s innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunalsjef for drift og utvikling, prioriterer innhenting av resterende grunneiertillatelser,
innenfor tildelt budsjettramme 2020.
Det utarbeides en enkel fremdriftsplan, for gjennomføring og ferdigstilling av
snøskuterløypenettet etter ny lokal motorferdselforskrift for Kåfjord kommune.
Det innarbeides i kommunalt budsjett for 2021, med inntil kr. 80 000,- til kjøp av
konsulentbistand.

Saksprotokoll i Utvalg for miljø, drift og utvikling- 15.09.2020
Behandling:
Administrasjonen sjekker ut om det er nødvendig å sende ut forespørsel til de grunneiere som
sitter i uskiftet bo. Om nødvendig tas inn ekstra ressurs i 50 % stilling ut året 2020 for å ivareta
dette arbeidet. Kommunestyrets vedtak fra 2016 legges til grunn for det videre arbeidet. UMDU
ber om at framdriftsplan legges fram på neste møtet i hovedutvalget.
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:
Kommunalsjef for drift og utvikling, prioriterer innhenting av resterende grunneiertillatelser,
innenfor tildelt budsjettramme 2020.
Det utarbeides en enkel fremdriftsplan, for gjennomføring og ferdigstilling av
snøskuterløypenettet etter ny lokal motorferdselforskrift for Kåfjord kommune.
Det innarbeides i kommunalt budsjett for 2021, med inntil kr. 80 000,- til kjøp av
konsulentbistand.

Kommunedirektørens innstilling:
Kommunalsjef for drift og utvikling, prioriterer innhenting av resterende grunneiertillatelser,
innenfor tildelt budsjettramme 2020.
Det utarbeides en enkel fremdriftsplan, for gjennomføring og ferdigstilling av
snøskuterløypenettet etter ny lokal motorferdselforskrift for Kåfjord kommune.
Det innarbeides i kommunalt budsjett for 2021, med inntil kr. 80 000,- til kjøp av
konsulentbistand.

PS 81/20 Startlån fra Husbanken - Søknad om ekstraordinære midler for
2020

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 82/20 Risiko og sårbarhetsanalyse - fjellskred fra Nordnes og
Revdalsfjellet

Saksprotokoll i Formannskap- 05.10.2020
Behandling:
Beredskapsrådgiver Karin Karlsen redegjorde for saken
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Kåfjord kommunestyre egengodkjenner risiko- og sårbarhetsanalyse for fjellskred fra
Nordnes og Revdalsfjellet slik en foreligger.
2. Kåfjord kommune ber fylkesmannen i Troms og Finnmark starte prosessen med
samordning av varslingsrutinene for varsling av fjellskred fra Nordnes og Revdalsfjellet.
3. Kåfjord kommune ber fylkesmannen i Troms og Finnmark starte prosessen med å få
utarbeidet en overordnet informasjon- og kommunikasjonplan for hendelsen.

Kommunedirektørens innstilling:
1. Kåfjord kommunestyre egengodkjenner risiko- og sårbarhetsanalyse for fjellskred fra
Nordnes og Revdalsfjellet slik en foreligger.

2. Kåfjord kommune ber fylkesmannen i Troms og Finnmark starte prosessen med
samordning av varslingsrutinene for varsling av fjellskred fra Nordnes og Revdalsfjellet.
3. Kåfjord kommune ber fylkesmannen i Troms og Finnmark starte prosessen med å få
utarbeidet en overordnet informasjon- og kommunikasjonplan for hendelsen.

PS 83/20 Krav om fritak for gebyrplikten - Eiendommer i Kjerringdalen

Saksprotokoll i Formannskap- 05.10.2020
Behandling:
Formannskapet kom med følgende utsettelsesforslag;
Saka utsettes inntil jordskifteretten har vedtatt dom i saken, da det er uklare eiendomsforhold.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt, UMDU’s innstilling falt.

Vedtak:
Saka utsettes inntil jordskifteretten har vedtatt dom i saken, da det er uklare eiendomsforhold

Saksprotokoll i Utvalg for miljø, drift og utvikling- 15.09.2020
Behandling:
Even Steinlien (SP) fremmer utsettelsesforslag; Saka utsettes inntil jordskifteretten har vedtatt
dom i saken, da det er uklare eiendomsforhold. Utsettelsesforslaget tas opp til avstemming.
Utsettelsesforslaget falt med 3 stemmer mot forslaget, 2 stemmer for utsettelsesforslaget.
Kommunedirektørens innstilling tas opp til avstemming.
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Krav om fri vanntilknytning for eiendommene
33/24 Nils Skogheim
33/27 Håvard Nilsen
33/15 Jorun Birkelund
33/1 Otto M Skogheim
33/37 Nerijus Matijosaitis

33/18 Madelene Siikavuopio
avslås med begrunnelse i forskrift om vann – og avløpsgebyrer i Gàivuona suohkan – Kåfjord
kommune – Kaivuonon komuuni, § 3-1, siste ledd, og øvrig gjeldende lovverk.
2. Krav om fri vannavgift for eiendommene
33/24 Nils Skogheim
33/27 Håvard Nilsen
33/15 Jorun Birkelund
33/1 Otto M Skogheim
33/37 Nerijus Matijosaitis
33/7 Ann Synnøve Stiberg/ Haldis Hansen
33/18 Madelene Siikavuopio
33/8 Anna Pauline Olsen
avslås med begrunnelse i forskrift om vann – og avløpsgebyrer i Gàivuona suohkan – Kåfjord
kommune – Kaivuonon komuuni, § 3-1, siste ledd, og øvrig gjeldende lovverk.
3. Kåfjord kommune er uten ansvar for det private vannverket i Kjerringdalen, i henhold til
Standard abonnementsvilkår (vedtatt i K-sak 26/11).

Kommunedirektørens innstilling:
1. Krav om fri vanntilknytning for eiendommene
33/24 Nils Skogheim
33/27 Håvard Nilsen
33/15 Jorun Birkelund
33/1 Otto M Skogheim
33/37 Nerijus Matijosaitis
33/18 Madelene Siikavuopio
avslås med begrunnelse i forskrift om vann – og avløpsgebyrer i Gàivuona suohkan – Kåfjord
kommune – Kaivuonon komuuni, § 3-1, siste ledd, og øvrig gjeldende lovverk
2. Krav om fri vannavgift for eiendommene
33/24 Nils Skogheim
33/27 Håvard Nilsen
33/15 Jorun Birkelund
33/1 Otto M Skogheim
33/37 Nerijus Matijosaitis
33/7 Ann Synnøve Stiberg/ Haldis Hansen
33/18 Madelene Siikavuopio
33/8 Anna Pauline Olsen
avslås med begrunnelse i forskrift om vann – og avløpsgebyrer i Gàivuona suohkan – Kåfjord
kommune – Kaivuonon komuuni, § 3-1, siste ledd, og øvrig gjeldende lovverk
3. Kåfjord kommune er uten ansvar for det private vannverket i Kjerringdalen, i henhold til
Standard abonnementsvilkår (vedtatt i K-sak 26/11)

PS 84/20 Ny behandling av utsatt sak: Klage på vedtak i F-sak 16/19 - Krav
om erstatning av tapt inntekt pga manglende isbryting.
PS 85/20 Isbryting Kåfjorden

Saksprotokoll i Formannskap- 05.10.2020
Behandling:
Kommunedirektør Einar Pedersen redegjorde for saken. Tallmateriale legges ved som vedlegg
til saka.
Even Steinlien (SP) etterspør en konsekvensutredning om hva som skjer hvis en slutter å bryte
is.
Kommunedirektør Einar Pedersen opplyser at kommunen ikke har ansvar i forhold til å holde
farleden åpen.
Ordfører får fullmakt i samarbeid med administrasjonen å vurdere om muligheten til at det
brytes is sesongen vinteren 21.
Formannskapet kom med følgende forslag:
1. Kåfjord kommune vurderer opphør av isbryting på Kåfjorden. Kostnadene virker i dag å
være uforholdsmessig dyrt, satt opp mot omsetningen av fisk i området.
2. Ved eventuelt opphør av isbrytertjenesten er det ønske om å opprette et fiskerifond som
skal stimulere til økt vekst i næringen, spesielt mot å rekruttere de unge inn i fiskeriyrket.
3. Kåfjord kommune sender saken ut på høring. Høringsfrist settes til 4 uker.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kåfjord kommune vurderer opphør av isbryting på Kåfjorden. Kostnadene virker i dag å
være uforholdsmessig dyrt, satt opp mot omsetningen av fisk i området.
2. Ved eventuelt opphør av isbrytertjenesten er det ønske om å opprette et fiskerifond som
skal stimulere til økt vekst i næringen, spesielt mot å rekruttere de unge inn i fiskeriyrket.
3. Kåfjord kommune sender saken ut på høring. Høringsfrist settes til 4 uker

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 24.09.2020
Behandling:
Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad redegjorde for sak.

Svein O. Leiros SP kom med følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes og sendes tilbake til UMD/formannskapet.
Even Steinlien og Dag R. Wollvik fratrådte møtet kl.16.58.
Votering utsettelsesforslag:
Utsettelsesforslaget falt da det fikk 6 stemmer (Sp, Frp, Krf og MDG), 9 stemte mot
utsettelsesforslaget (AP,H).
Nils O. Larsen AP kom med følgende endringsforslag fra AP/H:
1. Kåfjord kommune sender ut på høring forslag om å avslutte isbryting på Kåfjorden fra og
med 01.01.2021, da kostnadene til isbryting vurderes som uforholdsmessige høye i forhold til
allmenne interesser og det fisket som i dag utøves på Kåfjorden.
2. Kåfjord kommunes isbrytingsforpliktelse gjelder ikke lenger fordi:
- Allmenne interesser blir ikke forulempet
- Isbryting er uforholdsmessig dyrt sammenholdt med fordelene (inntekter av fiske, herunder
skatteinntekter, og bosetting).
- Fjordfiskerne som er tilgodesett i skjønnet fra 1982 har ikke krav på at kommunen bryter is.
3. Kommunen er ikke rettslig forpliktet til å kompensere de personene som fortsatt fisker og
som var en del av skjønnet fra 1982.
4. Høringsfrist settes til 4 uker fra møtedato.
5. Det bes om et bedre og mere detaljert tallgrunnlag for omsetning av fisk på Kåfjorden.
Grunnlaget sendes ut på høringen.
6. Ved eventuelt opphør av isbrytertjenesten, så opprettes et eget fiskerifond som skal stimulere
til økt satsing på fiskeriyrket.
7. Etter høringsrunden behandles saken i UMDU.
Forslaget fra AP/H ble trukket.
Kommunestyret kom med følgende forslag:
1. Det bes om et bedre og mere detaljert tallgrunnlag for omsetning av fisk på Kåfjorden. Saken
behandles i formannskapet 5. oktober før den eventuelt sendes ut på høring.
Votering:
Forslaget fra kommunestyret ble enstemmig vedtatt, UMDUs innstilling falt.
Vedtak:
1. Det bes om et bedre og mere detaljert tallgrunnlag for omsetning av fisk på Kåfjorden. Saken
behandles i formannskapet 5. oktober før den eventuelt sendes ut på høring.

Kommunedirektørens innstilling:
1. Kåfjord kommune sender ut på høring forslag om å avslutte isbryting på Kåfjorden fra
og med 01.01.2021, da kostnadene til isbryting vurderes som uforholdsmessige høye i
forhold til allmenne interesser og det fisket som i dag utøves på Kåfjorden.
2. Kåfjord kommunes isbrytingsforpliktelse gjelder ikke lenger fordi:

-

Allmenne interesser blir ikke forulempet
Isbryting er uforholdsmessig dyrt sammenholdt med fordelene (inntekter av
fiske, herunder skatteinntekter, og bosetting).
- Fjordfiskerne som er tilgodesett i skjønnet fra 1982 har ikke krav på at
kommunen bryter is.
3. Kommunen er ikke rettslig forpliktet til å kompensere de personene som fortsatt fisker
og som var en del av skjønnet fra 1982.
4. Høringsfrist settes til 4 uker fra møtedato.

PS 86/20 Arbeidsmøte budsjett

Saksprotokoll i Formannskap- 05.10.2020
Behandling:
Arbeidsmøte budsjett startet opp kl.13.20.
Økonomisjef Håkon Jørgensen, kommunalsjef Trond Skotvoll, kommunalsjef Gunn Andersen,
fungerende kommunalsjef Ellen Lindvall, tiltrer møtet.
Kommunedirektør Einar Pedersen orienterer om budsjett 2021 – økonomiplan 2022 – 24,
inklusiv handlingsprogram.
Britt Pedersen innvilges permisjon kl.13.53. og fratrådte møtet.
Einar Eriksen (Krf) påpeker at det må legges til rette for gode tjenester, og skulle gjerne sett en
oversikt på stillinger fra de forskjellige etatene. Ordfører påpeker at kommunalsjefene fortar
disse vurderingene ved ledighet i stilling.
Kommunalsjef Gunn Andersen påpeker at folkevalgte må sette et nivå på tjenestene, er det noen
tjenester som ikke skal utføres. Denne diskusjonen må tas i fellesskap mellom politikere og
administrasjon.
Ordfører ber om at hovedutvalgene i budsjettprosessen ikke belaster det framlagte budsjettet
ytterligere.
Even Steinlien (SP) etterspør om det er økt brukerbetaling innen omsorg. Kommunalsjef
opplyser at pga. corona er brukerbetaling gått ned, noe som medfører et stort oppveksttap.
Kommunedirektør opplyser at overskudd (27.000) oppdatert budsjettversjon, ligger det at
isbrytertjenesten er tatt bort.
Det opprettes en diakonstilling i samarbeid med Menighetskontoret.
Sekretærstilling helsestasjon kuttes. Forsøkes samordnet sekretærfunksjon med legekontoret.
60 % stilling i flyktningetjenesten utgår.
Endre turnus sykehjemmet 6-6-3
Fjerne funksjon som fagsykepleiere
Bortfall en stilling, hjemmesykepleien
Lederfunksjon hjemmetjeneste overføres sykehjemmet
Bortfall av nattevakt PU-bolig
Fysioterapeut tilsettes i 100 %
Einar Eriksen ber om at endringer fra fjoråret synliggjøres i kommunalsjefens tilbakemelding til
politikerne.

Vedtak:
Sendes til utvalgene.
Tatt til orientering.

