
 

 Møteprotokoll 

Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Samfunnshuset -  
Dato: 01.02.2018 
Tidspunkt: 09:00 - 16:15 

 

Til stede: 

Navn Funksjon Medlem Varamedlem for 
Svein Atle Somby Leder AP  
John Nystad Nestleder SAB  
Mette Anti Gaup Medlem JL  
Vivian Boine Medlem AP  
Anne Toril Eriksen Balto Medlem KSP  
Kjell Magne Grønnli Medlem AP  
Frøydis Andersen Lindseth Medlem AP  
Knut Johnsen Medlem AP  
Berit Astrid Utsi Medlem AP  
Jan Egil Høgden Medlem AP  
Amund Peder Teigmo Medlem KSP  
Hege Anita Joks Medlem KSP  
Anni Østby Medlem KSP  
Geir Ole Fredeng Medlem KSP  
Gunn Anita Skogslund Sara Medlem KSP  
Sissel Gaup Medlem KL  
Magnar Aslaksen Medlem KL  
Torgrim Fredeng Kemi Medlem H  
Kurt Birger Maurstad Annen deltaker   
Anders Kleppe Varamedlem AP  
Ann Solveig Nystad Varamedlem KRF  

 

Følgende fra administrasjonen møtte: 

Navn  
Heidi Råman Lindi  
Kurt Birger Maurstad  
Anne Grethe Hovde  

 

 

 



 

Underskrift: 

Vi stadfester med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på 
møtet. 
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GI 18/1 

GI 18/2 

POLITISK SAK 

PS 18/1 MØTEPLAN 2018 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 01.02.2018  
 

Meannudeapmi/Behandling: 
Endringsforslag fra SP: 
1. Følgende formannskapsmøter: 
8. mars flyttes til 9. mars 
31. mai flyttes til 4. juni 
23. august flyttes til 24. august 
22. november flyttes til 23. november 

2. Kommunestyremøter: 
14. juni flyttes til 18. juni (kolliderer med Finnmark Fylkestingsmøte) 
13. desember flyttes til 14. desember (kolliderer med Finnmark Fylkestingsmøte) 

3. Hovedutvalg: 
Miljø, plan, næring og utvikling: 
5. februar flyttes til 12. februar 
Oppvekst, utdanning, språk og kultur: 
6. februar flyttes til 13. februar 
Omsorg og sosiale tjenestner: 
7. februar flyttes til 14. februar 

4. Alle møter i samtlige utvalg har møtestart kl. 09.00. Dette ned hensyn til familieforhold og 
fritidsaktiviteter etter arbeidstid. 

Endringsforslag fra AP/SáB/JL/H: 
Kommunestyremøter: 
22. mars flyttes til 19. april 
14. mai flyttes til 7. juni 
Tillegg til utkast 30. august 
8. november strykes 
13. desember flyttes til 10. desember 

Formannskapsmøter: 
8. mars flyttes til 12. mars 
26. april strykes 
31. mai flyttes til 24. mai 
23. august flyttes til 16. august 
25. oktober strykes 

Hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling: 
5. februar flyttes til 19 februar 
19. mars strykes 
30. april flyttes til 7. mai 
6. august flyttes til 20. august 



3. september strykes 
8. oktober flyttes til 15. oktober 
Tillegg til utkast 17. desember 

Hovedutvalg for oppvekst, språk og kultur: 
6. februar flyttes til 20. februar 
20. mars strykes 
2. mai flyttes til 8. mai 
7. august flyttes til 21. august 
4. september strykes 
9. oktober flyttes til 16. oktober 
Tillegg til utkast 18. desember 

Hovedutvalg for omsorg og sosiale tjenester: 
7. februar flyttes til 20. februar 
21. mars strykes 
3. mai flyttes til flyttes til 9. mai 
8. august flyttes til 22. august 
5. september strykes 
10. oktober flyttes til 17. oktober 
Tillegg til utkast 19. desember 

Votering 
Endtingsforslag fra SP fra punkt 1 til 3 falt med 13 mot 6 stemmer. 
Punkt 4 enstemmig vedtatt. 

Endringsforslag fra AP/SáB/JL/H enstemmig vedtatt. 

 

Mearrádus/Vedtak:  

Kommunestyret vedtar møteplanen 2018 med følgende endringer: 

Kommunestyremøter: 
22. mars flyttes til 19. april 
14. mai flyttes til 7. juni 
Tillegg til utkast 30. august 
8. november strykes 
13. desember flyttes til 10. desember 

Formannskapsmøter: 
8. mars flyttes til 12. mars 
26. april strykes 
31. mai flyttes til 24. mai 
23. august flyttes til 16. august 
25. oktober strykes 

Hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling: 
5. februar flyttes til 19 februar 
19. mars strykes 
30. april flyttes til 7. mai 
6. august flyttes til 20. august 



3. september strykes 
8. oktober flyttes til 15. oktober 
Tillegg til utkast 17. desember 

Hovedutvalg for oppvekst, språk og kultur: 
6. februar flyttes til 20. februar 
20. mars strykes 
2. mai flyttes til 8. mai 
7. august flyttes til 21. august 
4. september strykes 
9. oktober flyttes til 16. oktober 
Tillegg til utkast 18. desember 

Hovedutvalg for omsorg og sosiale tjenester: 
7. februar flyttes til 20. februar 
21. mars strykes 
3. mai flyttes til flyttes til 9. mai 
8. august flyttes til 22. august 
5. september strykes 
10. oktober flyttes til 17. oktober 
Tillegg til utkast 19. desember 

Alle møter i samtlige utvalg starter kl. 09.00. 

 

PS 18/2 HØRING AV VEDTEKTER OG REGELSETT FOR TANAVASSDRAGETS 
FISKERIFORVALTNING 

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.01.2018  
 

Behandling/Meannudeapmi: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak/Mearrádus:  

Vedtekter og regelsett for Tanavassdragets fiskeforvaltning tas til etteretning. 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 01.02.2018  
 

Meannudeapmi/Behandling: 
Forslag fra AP/SáB: Saken utsettes. 

Votering 
Utsettingsforsag fra AP/SáB enstemmig vedtatt. 

 

Mearrádus/Vedtak:  



Saken utsettes. 

 

PS 18/3 DETALJREGULERING BASSEVUOVDI 3. GANGS BAHANDLING 

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.01.2018  
 

Behandling/Meannudeapmi: 
Endingsforslag fra AP/SáB/SP: 
Kommunestyret vedtar ikke/avslår dealjregulering for Basevuovdi. Dette blant annet med 
bakgrunn i: 
- næthet til nasjonalpark 
- radikale brukerendringer  
- økt trafikk og forstyrrelse 
- konfliktforebyggense  
- helårsbruk 

Votering 
Endringsforslag enstemmig vedtatt. 

  

 

Vedtak/Mearrádus:  

Kommunestyret vedtar ikke/avslår dealjregulering for Basevuovdi. Dette blant annet med 
bakgrunn i: 
- næthet til nasjonalpark 
- radikale brukerendringer  
- økt trafikk og forstyrrelse 
- konfliktforebyggense  
- helårsbruk 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 01.02.2018  
 

Meannudeapmi/Behandling: 
Tilleggsfors lag til vedtak fra AP/SáB/JL/H: 
Reindriftsloven en § 63 sier følgende om utnytting av eiendom i reinbeiteområde: 
"Grunneier eller bruksberettiget må ikke utnytte sin eiendom i reinbeiteområde på en slik møte 
at det er til vesentlig skade eller ulempe for reindriftsutøvelsse i samsvar med denne lov. Første 
punktum er likevel ikke til hinder for vanlig utnyttingav eiendom til jordbruk, skogbruk eller 
annen utnytting av utmark til landbruksformål." 
 
Her har Stig Harby planer om å anlegge to helårsboliger samt turisthytter som per i dag 
planlegges brukt halve året. Kommunestyret vil legge til grunn føre var prinsippet og avslå 
detaljregulering for Basevuovdi på bakgrunn av at turistvirksomheten senere kan utvides til hele 
året, også i vinterhalvåret da reindrifta bruker området som vinterbeite. Turistvirksomhet med 



anleggelse av spor og økt ferdsel vil forstyrre reinen i området og dermed redusert utnyttelse av 
beitene eller i verste fall føre til radikale bruksendringer av området. Regulerinsområdet ligger i 
tilknytning til viktig beiteområde for rein og reindriftens beiterett omfatter også privat utmark og 
dette er omsøkt inngjerdet av Harby. 

Votering 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
Tilleggsforslag vedtatt med 17 mot stemmer. 

 

Mearrádus/Vedtak:  

Kommunestyret vedtar ikke/avslår detaljregulering for Basevuovdi. Dette blant annet med 
bakgrunn i: 
- nærhet til nasjonalpark 
- radikale bruksendringer  
- økt trafikk og forstyrrelse 
- konfliktforebyggende  
- helårsbruk 

Reindriftsloven en § 63 sier følgende om utnytting av eiendom i reinbeiteområde: 
"Grunneier eller bruksberettiget må ikke utnytter sin eiendom i reinbeiteområde på en slik møte 
at det er til vesentlig skade eller ulempe for reindriftsutøvelsse i samsvar med denne lov. Første 
punktum er likevel ikke til hinder for vanlig utnyttin gav eiendom til jordbruk, skogbruk eller 
annen utnytting av utmark til landbruksformål." 
 
Her har Stig Harby planer om å anlegge to helårsboliger samt turisthytter som per i dag 
planlegges brukt halve året. Kommunestyret vil legge til grunn føre var prinsippet og avslå 
detaljregulering for Basevuovdi på bakgrunn av at turistvirksomheten senere kan utvides til hele 
året, også i vinterhalvåret da reindrifta bruker området som vinterbeite. Turistvirksomhet med 
anleggelse av spor og økt ferdsel vil forstyrre reinen i området og dermed redusert utnyttelse av 
beitene eller i verste fall føre til radikale bruksendringer av området. Regulerinsområdet ligger i 
tilknytning til viktig beiteområde for rein og reindriftens beiterett omfatter også privat utmark og 
dette er omsøkt inngjerdet av Harby. 

 

PS 18/4 KOMMUNAL VIGSELSRETT 

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.01.2018  
 

Behandling/Meannudeapmi: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak/Mearrádus:  

1. Kommunestyret delegerer vigselsmyndighet til ordfører og varaordfører. 
 
2. Virkningsdatoen er fra og med 01.01.18. 



 
3. Rådmannen kan utarbeide nærmere retningslinjer og informasjonsskriv om det kommunale 
vigselstilbudet. 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 01.02.2018  
 

Meannudeapmi/Behandling: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Mearrádus/Vedtak:  

1. Kommunestyret delegerer vigselsmyndighet til ordfører og varaordsører. 
2. Virkningsdatoen er fra og med 01.01.2018. 
3. Rådmannen kan utarbeide nærmere retningslinjer og informasjonsskriv om det kommunale 
vigselstilbudet. 

 

PS 18/5 EVALUERINGSRAPPORT INTRODUKSJONSPROGRAMMET 

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.01.2018  
 

Behandling/Meannudeapmi: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak/Mearrádus:  

Kommunestyret tar evalueringsrapporten til etterretning. 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 01.02.2018  
 

Meannudeapmi/Behandling: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Mearrádus/Vedtak:  

Kommunestyret tar evalueringsrapporten til etterretning. 

 

PS 18/6 Tilsetting av rådmann 

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.01.2018  
 



Meannudeapmi/Behandling: 
Det ble vedtatt lukket avstemming. 
Forslag til vedtak ble vedtatt med 3 mot 2 planke stemmer. 
  

 

Mearrádus/Vedtak:  

Kommunestyret tilbyr åremålsstillingen som rådmann i Kárášjoga gielda Karasjok kommune til 
Kurt Maurstad. 

Tiltredelse skjer etter avtale, senest 01.05.2018. 

Formannskapet fremforhandler arbeidsavtale med lønns og avtalevilkår, som integreres i en 
lederavtale. 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 01.02.2018  
 

Meannudeapmi/Behandling: 
Det ble vedtatt skriflig avstemning. 
 
Votering 
Formannskapets innstilling 13 
Balnke stemmer 5 
Mot 1 
 
  

 

Mearrádus/Vedtak:  

Kommunestyret tilbyr åremålsstillingen som rådmann i Kárášjoga gielda Karasjok kommune til 
Kurt Maurstad. 

Tiltredelse skjer etter avtale, senest 01.05.2018. 

Formannskapet fremforhandler arbeidsavtale med lønns og avtalevilkår, som integreres i en 
lederavtale. 

 


