
 
 

 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Møteinnkalling 
 

Utvalg: Kåfjord kommunestyre 
Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset 
Dato: 03.12.2019 
Tidspunkt: 11:00 

 
Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: 77 71 92 00. 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 
Hvis det er behov for tolking til samisk på kommunestyremøtet, gi beskjed innen 5 dager før 
møtet skal avholdes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni  
9146 Olderdalen, 26.11.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bernt Eirik Isaksen Lyngstad     Greta Larsen (s.) 
leder (s.)       sekretær e.f.  

1



       Saksliste 
 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

RS 20/19 Melding om vedtak fra regionrådet  vedr budsjett 
2020 

 2015/850 

RS 21/19 Protokoll fra konstituerende møte regionrådet 
5.11.19 

 2015/850 

RS 22/19 Særutskrift - Forslag til reglement for Kommunalt 
råd for eldre 2019-2023 

 2019/3 

RS 23/19 Til kommunestyrerepresentanter - Tjenester til 
våre eldre og pleietrengende 

 2015/108 

RS 24/19 Behandling av styresak 133-2019 - 27. NOV 
2019 

 2015/850 

RS 25/19 Høring - endring i valgforskriften om 
valgdistrikter ved stortingsvalg - korrigert 
høringsnotat- frist: 14.01.20 

 2015/177 

PS 68/19 Orienteringssak fra kommunedirektøren   
PS 69/19 Orienteringssak fra ordføreren   
PS 70/19 Orienteringssak fra ungdomsrådet   
PS 71/19 Notat - Befolknings- og næringsutvikling Kåfjord 

kommune 2019 
 2015/136 

PS 72/19 Orientering om kommunal planstrategi  2019/411 
PS 73/19 Søknad om fritak fra politiske verv fra dagens 

dato og foreløpig til 29.februar 2020 
 2019/291 

PS 74/19 Endring på styrer/ansvarlig på Coop Marked 
Djupvik 

 2015/111 

PS 75/19 Søknad om endring på salgsbevilling - 
stedfortreder 

 2015/111 

PS 76/19 Søknad om endring på salgsbevilling - 
stedfortreder 

 2015/111 

PS 77/19 Kontrollutvalgssak 21/19 - Evaluering av 
"innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms" - Rapport 

 2015/20 

PS 78/19 Tilstandsrapport grunnskole 2018-19  2015/664 
PS 79/19 Ny modell for sommersesongen i Nord-Troms 

museum 
 2015/512 

PS 80/19 Utvidelse av brannsamarbeidet i Nord Troms - 
samarbeidsavtale 

 2015/1436 

PS 81/19 Interkommunalt samarbeid om barnevern mellom 
Kåfjord kommune og Nordreisa kommune 

 2017/179 

PS 82/19 Adressenavn og skrivemåte- Endelig behandling  2015/680 

2



PS 83/19 Forslag til ny ordning for kulturmidler i Kåfjord 
kommune 

 2019/151 

PS 84/19 Avtale om ny kaiplass og kompensasjon for den 
gamle for Manndalen sjøbuer AS . 

 2015/358 

PS 85/19 Forslag til lokalisering av dagsturhytte i Kåfjord 
kommune: Et samarbeidsprosjekt med NTFR 

 2015/263 

PS 86/19 Interkommunalt arkiv - endring av selskapsavtale  2015/1047 
PS 87/19 Godkjenning av møteplan 2019  2015/1636 
PS 88/19 Kontrollutvalgssak 22/2019 - Rapport 

Avfallsservice AS - oppfølging til ordfører 
 2015/20 

 
Riddu Riddu orienterer.

3



Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 07.11.2019 11.29.48
Til: Bernt Eirik Isaksen Lyngstad; dan.havard.johnsen@lyngen.kommune.no; Eirik Losnegaard Mevik; Geir Varvik;
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Det vises til vedlagte vedtak fra regionrådet vedr budsjett 2020.
Da den foreslåtte økningen relaterer seg til studiesenteret legger vi også ved utfyllende informasjon om
studiesenterets virksomhet.
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no  
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Studier, kurs  og antall deltakere ved Nord-Troms Studiesenter  2017-2019

Kvænan. Kåfjord Lyngen Nordr. Skjerv. Storfj. Andre
Studier Ant Ant Ant Ant Ant Ant Ant Sum

DSU kull 2015, ferdig i desember 2018 1 4 2 1 8

DSU kull 2017, ferdig i desember 2020 13 2 1 16

DSU kull 2019, ferdig i desember 2022 1 2 5 2 4 14

Ledelse, årsstudium 60 sp 0

Lærer 1-7 kull  2017 1 1

Lærer 5-10  kull 2017 1 2 3

Lærer 1-7 kull 2018 1 1

Lærer 5-10 kull 2018 1 2 1 2 6

Lærer 1-7  kull 2019 0

Lærer 5-10 kull 2019 4 4

Bedriftsøkonomi årsstudium 60 sp 0

Prosjektledelse 30 sp 0

Enkeltemner * 0

BED-1002 grunnleggende regnskap og analyse 1 4 5

BED-1004 markedsføring 1 12 2 15

BED-1013 bedriftsøkonomisk analyse og etikk 1 4 1 4 10

BED-2003 foretaksstrategi 0

BED-2019 driftsregnskap og budsjettering 1 7 1 9

BED-2029 organisasjonsteori og ledelse 2 11 1 7 21

BED-2034 organisasjonspsykologi 2 11 13

BED-2040 ledelsesteori og personalledelse 2 9 1 4 16

BED-2042 prosjektstyring 1 10 1 5 17

BED-2043 ledelse av prosjekt 4 12 16

BED-2044 prosjektoppgave i prosjektledelse 0

BED-2048 kontraktsrett 2 8 1 11

Sum studenter * 0 20 2 114 14 1 35 186
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Kurs/Kursrekker Kvænan. Kåfjord Lyngen Nordr. Skjerv. Storfj. Andre Sum 

Kurs offentlig ansatte 43 58 49 71 82 41 344

Kurs næringsliv 4 20 3 87 3 11 128

Åpne kurs (offentlig og næringsliv) 15 11 8 182 21 6 472

Antall deltakere på kurs 62 89 60 340 106 58 35 750

Totalt antall deltakere på studier og kurs 2017-2019 936

Praksisplasser ** Kvænan. Kåfjord Lyngen Nordr. Skjerv. Storfj. SUM
Studieåret 2018-2019 3 5 4 12 12 1 37

Studieåret 2019-2020 4 7 10 18 10 9 58

Studiebibliotek Kvænan. Kåfjord Lyngen Nordr. Skjerv. Storfj.
Studentbrukere i snitt  2017-2019 7-8 20-25 8-15 70 - 80 16-20 6-12

Disse har begynt høsten 2019. Vi har foreløpig  ikke fått fordeling på kommune fra UiT

* I tillegg kommer studenter på videreutdanning, disse er ikke med i oversikten. 

Studiebiblioteket i hver kommune er Studiesenterets møteplass for studentene.

 

**Studiesenteret gjør avtaler for UiT om praksis i alle kommunene for sykepleiestudenter,  vernepleie,

helsesøstre, ergoterapi, fysioterapi og psykologi. Dette er med på å rekruttere helsepersonell til kommunene

Kristin Vatnelid Johansen 06.11.2019
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ARGUMENTER FOR   

Nord-Troms Studiesenter skal styrke samfunns- og næringsutviklingen i regionen ved å gi 
utdanningstilbud som kan bidra til å rekruttere, videreutvikle og beholde kompetent arbeidskraft.  

Nord-Troms Studiesenter (NTSS) er nettopp det regjeringen vil ha i sist framlagte distriktsmelding: 

«Regjeringen vil støtte opp under at større deler av Distrikts-Norge dekkes av slike initiativ som kan 
koordinere, kartlegge lokale/regionale kompetansebehov, stimulere og legge til rette for utdanning 
og kompetanseutvikling lokalt i samsvar med behovet.» (Meld.St.5(2019-2020) Levende 
lokalsamfunn for fremtiden. Distriktsmeldingen, Kap 7, s. 97,Tilgang på kompetanse og arbeidskraft) 

 All kompetanse til Nord-Troms styrker hele regionen! 
 NTSS kartlegger kompetansebehovene i kommunene i regionen 
 NTSS mekler fram studier det er behov for i regionen 
 NTSS har  pr dato ca 60 studenter på profesjonsstudier og enkeltemner 
 NTSS samarbeider med næringslivet i regionen gjennom næringshage, næringsforeninger og 

næringsmedarbeidere om kompetansebehov  
 NTSS planlegger og gjennomfører etterspurte kurs for offentlig sektor og næringslivet 
 NTSS har de siste tre årene hatt 830 deltakere på kurs og seminarer. 
 NTSS er gjennom sin distribuerte modell med studiebibliotek i hver kommune møteplass for 

studentene (ca 100 pr år) og universitetet. Tilbudet er tilgjengelig også for studenter utenom 
UiT.  

 NTSS legger til rette for lørdagsuniversitet i Nord-Troms 
 NTSS tilrettelegger det tekniske og er teknisk back-up ved nettbaserte samlinger for 

sykepleie, lærerutdanning, bedriftsøkonomiske fag og andre. 
 NTSS hjelper og veileder studenter ved søknad til studier og underveis i studiet 
 NTSS gjennomfører eksamener (ca 10 pr år) lokalt slik at studentene ikke må reise til 

studiestedet for å gjennomføre eksamener (med de kostnader og praktiske utfordringer det 
medfører) 

 NTSS er praksiskoordinator i Nord-Troms for helsefakultet, og er gjennom dette med på å 
rekruttere helsepersonell til regionen. (Formidler 63 praksisplasser studieåret 2019/2020) 

 

FINANSIERING AV NTSS 

 Fra oppstart i 2007 og fram til i dag:  
o Kr 500.000 pr år fra de 6 Nord-Troms kommunene 
o Kr 500.000 pr år fra Troms Fylkeskommune etter søknad og rapportering hvert år 
o TFK gir ikke mer enn kommunene til sammen bidrar med 
o Ingen økning i tilskuddene på alle disse årene = real nedgang i driftsmidler 

 
 Kommunene yter også til sammen ca 1,3 mill til drift av studiebibliotekene (NTSS` møteplass 

for ca 100 studenter pr år). 
 

 Det har vært jobbet i alle disse årene for å få fast forutsigbar finansiering av NTSS  
 

 I perioden 2014-2019 fikk NTSS 1 mill. pr år fra TFK til prosjekt Kompetanseløft i Nord-Troms 
o Prosjektet er avsluttet 
o Hvis de tiltak som er satt i verk i prosjektperioden skal videreføres må NTSS få utvidet 

finansiering. 

 

31.oktober 2019 
Kristin Vatnelid Johansen
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

Til  
Kommunene i Nord-Troms 
Ved ordfører, rådmann og økonomisjef 
 
 
MELDING OM VEDTAK FRA NORD-TROMS REGIONRÅD: 
 
EMNE: Møte nr 9-2019 
STED: Senter for nordlige folk, Kåfjord 
TIDSPUNKT: 5. november 2019 

 
Sak 40/19  Budsjett regionrådet 2020 (ny behandling) 
Saksdokumenter:   

 Forslag til budsjett drift regionrådet 2020 
 Kostnadsfordeling eierkommunene 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Enstemmig vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd godkjenner det framlagte forslaget til budsjett for 
2020, med en økning av tilskuddet til Nord-Troms Studiesenter. Økningen 
skyldes den ekstraordinære utfordringen med finansiering av 
studiesenterets drift fra årsskiftet. Vedtaket forutsetter tilslutning i den 
enkelte kommune. 

2. Arbeidet med finansiering fra fylket og stat fortsetter. Dersom dette lykkes 
med virkning fra 2020, reduseres tilskuddet til Nord-Troms Studiesenter 
fra kommunene tilsvarende.  

3. Kommunale driftstilskudd for 2020 fastsettes etter tidligere vedtatte 
fordelingsnøkkel (40 % ”flat” fordeling og 60 % etter folketall).  

 
Budsjettforutsetninger 2020: 

 Sekretariat: 100 % stilling daglig leder og 50 % stillingsressurs til 
medarbeidere (drift av sekretariat inkl økonomi, kontorhold og 
møtekostnader styre, rådmannsutvalg, representantskap, regionale og 
sentrale myndigheter).     

 Styremedlemmer dekker reiser til møter over kommunens budsjett. 
Regionrådet dekker reisekostnader hvor man representerer regionrådet utad. 

 Ungdomssatsing: 50 % stilling regional ungdomskonsulent (drift av 
ungdomssatsingen RUST, Nord-Troms Ungdomsråd, fagråd og en mindre 
post avsatt til tiltak) – samme budsjettramme som tidligere år. 
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 Studiesenteret: Tilskudd til Nord-Troms Studiesenter fra kommunen for 2020 
foreslås økt til kr 1.000.000,- for å sikre drift av studiesenteret.  

 Egenandeler: prosjekter og aktiviteter kr 350.000,-. 
 
 BUDSJETT 2019 BUDSJETT 2020 
Driftsinntekter – tilskudd fra 
kommunene  

 2.845.000  3.345.000 

Sum inntekter  2.845.000  3.345.000 
   
Lønn  1.220.000  1.220.000 
Andre personalkostnader     185.000     185.000 
Reiseutgifter      115.000     115.000 
Kontorhold     100.000     100.000 
Regnskap og revisjon       15.000      15.000 
Møtekostnader     225.000     225.000 
Data/hjemmeside – arkivsystem        30.000       30.000 
Annonser/informasjon       35.000       35.000 
Kjøp av mindre (data) utstyr       20.000       20.000 
Tiltak ungdom - RUST       50.000       50.000 
Tilskudd til studiesenteret     500.000   1.000.000 
Avsetning til egenandel DRIVKRAFT     250.000     250.000 
Avsetning av midler til 
Mastergradsstipender 

      40.000       40.000 

Avsetning av midler til 
Arbeidslivsdag/profilering 

      50.000       50.000 

Avsetning av midler til oppfølging 
samarbeidsavtale TIL 

      10.000       10.000 

Sum kostnader  2.845.000  3.345.000 
 
KOMMUNE: DRIFTSTILSKUDD 

2019 
DRIFTSTILSKUDD 
2020 

Kvænangen    319.460          375.625      
Skjervøy    504.550          593.225    
Nordreisa    719.520               845.975 
Kåfjord    416.050             489.175 
Storfjord    388.420             456.675 
Lyngen    497.000              584.325 
SUM DRIFTSTILSKUDD 2.845.000      3.345.000 
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Saksopplysninger: 
Regionrådets budsjett for 2020 ble lagt fram til behandling i regionrådsmøte  
19.09.19. Regionrådet var ikke beslutningsdyktige i møtet (for få representanter),  
slik at budsjettet må behandles av det «nye» regionrådet.  
 
Kommunenes tilskudd til drift av Nord-Troms Regionråd fordeles på 
eierkommunene etter nærmere avtale mellom kommunene (jfr § 9 i 
selskapsavtalen).   
 
Budsjettoppbygging 
Budsjettet for regionrådet består av følgende hovedområder; 

1. Drift av sekretariatet i regionrådet og rådmannsutvalget 
2. Drift av ungdomssatsingen RUST 
3. Drift av Nord-Troms Studiesenter 
4. Tilskudd/egenandeler til prosjekter/vedtatte aktiviteter 

 
Drift av sekretariatet i regionrådet 
Sekretariatet i regionrådet har siden oppstart vært bemannet med en 100 % stilling 
som sekretariatsleder. I henhold til selskapsavtalen (§ 9) skal NTRR ha et sekretariat 
med permanent bemanning, med hovedkontor i Nordreisa kommune. I forbindelse 
med ny organisering av regionrådet ble sekretariatet utvidet med 0,5 stilling for å 
følge opp rådmannsutvalgets arbeid. Dette skjedde med virkning fra 2018. 
 
I tillegg til personal- og kontorholdkostnader dekkes møtekostnader for 
representantskap, styre og rådmannsutvalg, samt møter med regionale og sentrale 
myndigheter over sekretariatets budsjett. Styret og rådmannsutvalget dekker reiser 
til møter over kommunens budsjett. Regionrådet dekker reisekostnader hvor man 
representerer regionrådet utad, for eksempel i møte med regionale og statlige 
myndigheter eller i utvalg/styrer. 
 
Drift av ungdomssatsingen RUST 
Ungdomssatsingen RUST er i dag bemannet med 50 % stilling. Budsjettet dekker 
personalkostnader og kontorhold. I tillegg dekkes møtekostnader for Nord-Troms 
ungdomsråd og fagråd (ungdomsarbeidere i kommunene). Det avsettes kr 50.000 til 
tiltak årlig (tur ungdom/ordførere, prøv sjøl, skolering av ungdomsråd og andre 
regionale arrangement). Det kan også søkes om tiltaksmidler fra andre (for 
eksempel Troms fylkeskommune). 

 
Drift av Nord-Troms Studiesenter 
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Fra 2013 har studiesenteret mottatt kr 500.000,- årlig i driftstilskudd fra Troms 
fylkeskommune, med krav om at eierkommunene bidrar med like stor andel. 
 
Studiesenteret har siden oppstart vært avhengig av medfinansiering av drifta med 
prosjektmidler. Det største prosjektet har vært et 5-årig utviklingsprogram 
«Kompetanseløft i Nord-Troms», med årlig bidrag på kr 1.000.000 i RDA midler fra 
fylkeskommunen. Kompetanseløftet har sluttdato 30.06.19. Arbeidet med fast 
forutsigbar finansiering har vært på dagsorden over år, uten at dette er landet. 
 
Vurdering: 
Driftsbudsjett: 
Administrasjonen foreslår å holde budsjettrammen på samme nivå (nominelle 
kroner) som de 3 foregående år for aktivitetene som inngår i drift. Lønns- og 
prisstigning må derfor løses innenfor ramma. 
 
Regionrådet har som mål å øke det politiske fokuset i den nye plattformen for 
regionrådet, noe som medfører økt møtevirksomhet utenfor Nord-Troms, noe som 
betyr økte kostnader til overnatting og reise. Posten møtekostnader ble derfor 
justert opp forrige budsjettår.  
 
Fra 2019 ble det gjort vedtak i regionrådet (ordførerne) om å øke budsjettet med en 
egen pott som kan benyttes til ulike fellestiltak for å unngå ekstra søknader til 
enkelttiltak. Budsjettrammen ble økt med en pott som skal dekke egenandeler i 
vedtatte aktiviteter, til sammen kr 350.000. 
 
Den største aktiviteten er satsingen DRIVKRAFT NORD-TROMS – et prosjekt over 2 
år med budsjettramme på kr 2.900.000. Troms fylkeskommune bidrar med 50 %. 
Egenandelen (sum for 2 år) fordeles med 500.000 av regionrådets fondsmidler, 
500.000 fra eierkommunene og 450.000 i eget arbeid. De øvrige aktivitetene er 
midler til Mastergradsstipend, midler til felles profilering og rekruttering på 
Arbeidslivsdagen på UiT, og til oppfølging av samarbeidsavtale med TIL 
(fotballskole, kamp – kostnader til dommer o.l.). 
 
Driftstilskudd studiesenteret: 
Det har vært jobbet fra politisk hold med finansiering av studiesenterets drift siden 
oppstart, både mot regionalt og statlig nivå, og mot Universitetet i Tromsø. 
Tilbakemeldingene fra «alle» parter er at studiesenteret gjør en meget viktig jobb, 
og produserer gode resultater med små midler. I tillegg er modellen med 
studiebibliotekene som møteplass godt tilpasset forholdene i Nord-Troms. Modellen 
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er fleksibel, distribuert og digital. Til tross for mye positiv tilbakemelding får vi ikke 
på plass en fast finansiering.  
 
I forbindelse med regionreformen ble det gitt signaler om at studiesentrenes 
virksomhet skulle overføres til region-nivået. I lys av regionreformen initierte UiT 
ved rektor ved Anne Husebekk møte i Tromsø 30. april i år med statsråd Nybø. På 
møtet deltok også rektoratet, fylkesrådene for utdanning, næring og kultur, 
regionrådet og studiesenteret. I etterkant av møtet er det utarbeidet et eget notat 
fra rektor Husebekk til statsråden. Notatet inneholder noen tydelige innspill: «Et 
hovedinnspill fra møtet er behovet for en klargjøring av hva som vil være 
studiesenterets rolle i det fremtidige utdannings- og kompetanselandskapet. Videre 
at det er viktig å legge til rette for lokale modeller. UiT anbefaler at sentrene 
finansieres enhetlig over KD’s budsjett.»  I notatet er det også understreket at Nord-
Troms studiesenter har bidratt til å høyne regionens utdanningsnivå, og til å 
rekruttere, utvikle og beholde arbeidskraft. 
 
Det har også vært understreket at man ønsker en likebehandling mellom 
studiesenteret i Midt-Troms og Nord-Troms. Midt-Troms har hatt finansiering over 
Statsbudsjettet i mange år. Pr i dag mottar Midt-Troms tilskuddet via UiT. Det 
jobbes politisk mot utdanningskomiteen på Stortinget i forbindelse med 
Statsbudsjettet for 2020. Komiteen skal avgi innstilling til Stortinget 28.11.19. 
 
For å løse den ekstraordinære økonomiske situasjonen for studiesenteret fra 
årsskiftet er det sendt søknad til Troms fylkeskommune om tilskudd i en 3-
årsperiode fra 2020-2023, for å sikre driften av studiesenteret. 
 
Realiteten fra 2020 er at prosjektmidlene er slutt, og det er ikke rom for å drifte 
videre på dagens nivå (med 500’ fra kommunene og 500’ fra fylket) med 
minimumsbemanning på 2 stillinger. Dette skaper usikkerhet både for ansatte, 
studenter og samarbeidspartnere. 
 
I påvente av avklaringer vedrørende studiesentrenes rolle i utdanningssystemet, og 
hvem som skal bidra til finansiering, er det behov for å øke driftstilskuddet til 
studiesenteret med virkning fra 2020 for å sikre ansatte og følge opp de 
forpliktelser vi har overfor studenter og samarbeidspartnere.  
 
Det foreslås å øke driftstilskuddet fra kommunene til kr 1.000.000 årlig, med 
samme fordelingsnøkkel som driftstilskudd til regionrådet. Kommunene bidrar i 
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tillegg med finansieringen av studiebibliotekene. Dette utgjør til sammen ca 1.2 mill 
kr pr år. 
 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
Referent 
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Vedlegg: Protokoll fra møte NTRR 05.11.19.docx;Presentasjon Havnesamarbeid_Regradsmote NordTroms
051119.pdf
Hei
Vedlagt følger protokoll fra konstituerende møte i regionrådet i går.
Presentasjon fra Havneprosjektet er også vedlagt.
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE 
NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 
EMNE: Møte nr 9-2019 
STED: Senter for nordlige folk, Kåfjord 
TIDSPUNKT: 5. november 2019 kl 1030 

 
DELTAKERE:  
Ordførere: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 
Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 
Bernt Lyngstad, Kåfjord 
Hilde Nyvoll, Nordreisa  
Geir Varvik, Storfjord 

Varaordførere: Hanne Wiesener, Kvænangen 
Jan A. Rydningen, Lyngen 
Britt-Margrethe Pedersen, Kåfjord 
Inger Heiskel, Storfjord 

Sekretariat/adm: Berit Fjellberg, daglig leder  
Kristin V. Johansen, leder studiesenteret 
Daniel Johnsen, studieadministrator 
Lise Jakobsen, regional ungdomskonsulent/sekretær RU 
Gunbjørg Melkiorsen, prosjektleder 

Rådmannsutvalg: Cissel Samuelsen, Skjervøy 
Anne-Marie Gaino, Nordreisa 
Einar Pedersen, Kåfjord 
Trond-Roger Larsen, Storfjord 

Forfall: Kurt Michalsen, Skjervøy 
Karl-Gunnar Skjønsfjell, Nordreisa 

Program: 
Kl 1030 Åpning av møtet - Del I: Regionrådets virksomhet 
Kl 1130 Omvisning på senteret og lunsj 
Kl 1230 Orientering om havneprosjektet 
Kl 1300 Del II: Konstituering og vedtak 
Kl 1430 Beinstrekk med kaffe 
Kl 1445 Del III: Aktuelle politiske saker 
Kl 1545 Avrunding – evaluering av dagen 
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Merknad til innkalling: 
- ingen 

DEL I: REGIONRÅDETS VIRKSOMHET 
Orientering fra administrasjonen: 

 Om regionrådet ved daglig leder Berit Fjellberg (organisering, 
styringsdokumenter, arbeidsmetoder og økonomi) 

 Nord-Troms Studiesenter ved leder Kristin Vatnelid Johansen 
 RUST regional ungdomssatsing i Troms ved ungdomskonsulent Lise Jakobsen 
 Prosjekt «Drivkraft Nord-Troms» ved prosjektleder Gunbjørg Melkiorsen 
 Interkommunalt samarbeid ved leder av rådmannsutvalget Cissel Samuelsen 

 
Mer info: www.nordtromsportalen.no 
 
Rådmenn og sekretær for RU fratrådte møtet. 
Næringsutviklere (NUNT) og havneansvarlige i kommunene tiltrådte møtet. 
 
ORIENTERING OM HAVNEPROSJEKTET VED PROSESSLEDER STIG NERDAL, 
TRANSPORTUTVIKLING 
 
PP presentert i møte er vedlagt protokollen. 
 
DEL II: KONSTITUERING OG VEDTAK 
 
Sak 37/19  Valg av leder (rådsordfører) og nestleder i regionrådet 
Saksdokumenter:   

 Selskapsavtale Nord-Troms Regionråd DA 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd velger for perioden 2019-2021: 

 Som rådsordfører/leder: ordfører Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 
 Som nestleder:  ordfører Geir Varvik, Storfjord 

 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
Saksopplysninger: 
I selskapsavtalens § 5 Styre er det fastsatt at:  
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«Forvalting av Nord-Troms Regionråd ligger til styret som består av 6 medlemmer 
og 6 varamedlemmer. Styret betegnes som regionrådet.  
 
Styremedlemmene velges formelt av representantskapet for 4 år og består av 
ordførerne i deltakerkommunene. Styret har 6 varamedlemmer som er 
deltakerkommunens varaordførere.  
 
Styret velger selv leder og nestleder for 2 år. Styret er beslutningsdyktig når minst 
styreleder eller nestleder og 3 styremedlemmer er tilstede. Som beslutning gjelder 
det som flertallet av de møtene har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som 
møtelederen har stemt for. Det føres protokoll fra styremøtene.»  
 
Vervene som leder/rådsordfører og nesteleder i styret går på omgang mellom  
kommunene. Siden etableringen av regionrådet har vervene hatt følgende  
rullering: 
   

ÅR: STYRELEDER/RÅDSORDFØRER: NESTLEDER: 
1997 Roy Waage, Skjervøy Hans Strandvoll, Storfjord 
1999 Hans Strandvoll, Storfjord Odd Solberg, Lyngen 
2001 Odd Solberg, Lyngen Harald Olsen, Kvænangen 
2003 Harald Olsen, Kvænangen John Karlsen, Nordreisa 
2005 John Karlsen, Nordreisa Bjørn Inge Mo, Kåfjord 
2007 Bjørn Inge Mo, Kåfjord Roy Waage, Skjervøy 
2009 Roy Waage, Skjervøy John Helland, Kvænangen 
2011 Sigmund Steinnes, Storfjord Jan Helge Jensen, Kvænangen 
2013 Jan Helge Jensen, Kvænangen Sølvi Jensen, Lyngen 
2015 Øyvind Evanger, Nordreisa Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 
2017 Svein O. Leiros, Kåfjord Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

 
Vurderinger: 
Vervet som leder av regionrådet innebærer ekstra arbeidsbelastning. Det har derfor  
vært en god løsning at vervet går på omgang mellom kommunene med en syklus på  
2 år. Flere andre regionråd har en lignende løsning. 
 
 
Sak 42/19  Havnesamarbeid Nord-Troms 
Saksdokumenter:   

 Rapport Havnesamarbeid Nord-Troms 2018 
 Kai-oversikt Nord-Troms pr 2018 
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 Prosjektplan «Styrket samarbeid mellom havnene i Nord-Troms» 2019  
Saksbehandler: Skjervøy kommune ved ordfører 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd er positiv til at det etableres et felles IKS for Nord-Troms 
havn. Det søkes om midler til etableringen gjennom Kystverket. Det må i løpet av 
2020 gjøres likelydende vedtak i alle kommunene som skal være med i IKS`et. 
 
Forslag til vedtak fremmet i møte: 
Nord-Troms Regionråd er positiv til at det etableres et felles IKS for Nord-Troms 
havn. Saken legges fram til kommunene for tilslutning. Det søkes om midler til 
prosessen. Det må i løpet av 2020 gjøres likelydende vedtak i alle kommunene som 
skal være med i IKS`et. 
 
Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enst vedtatt. 
 
Saksopplysninger: 
Nord-Troms Regionråd tok i november i fjor initiativ til videreføring av det 
havnesamarbeidprosjektet (fase 1) som ble avsluttet i november 2018.  
 
Fase 1 i 2018 bidro til sentrale føringer som er viktige for videre arbeid, bl.a. (hentet 
fra prosjektplanen):  
• Erfaringene fra fase 1 var gode og kommunene er positive til å arbeide videre med 
samarbeidsløsninger  
• Transport gjennom Nord-Troms (midt i den nye regionen Troms/Finnmark) 
benyttes av hele Nord-Norge. Både E6, E8 og hovedleia går gjennom regionen. 
Transportinfrastrukturen, herunder havnene, er derfor viktig for flere enn de som 
bor i regionen  
• Nord-Troms har 10% av befolkningen i Troms fylke, men flere næringsaktiviteter 
bidrar mer enn det befolkningen tilsier, bl.a. 65% av havbruksomsetningen i Troms.  
• Samlet, vurdert som f.eks. et IKS, er havnene i regionen å anse som en middels 
stor havn i nordnorsk sammenheng  
• Markedsgrunnlaget for havnene bør utvikles videre  
• Faglig utvikling bør videreføres i en ny prosjektfase  
• Infrastrukturoversikten, de kommunale kaianleggene, bør utvikles videre  
• Havene, og kaianleggene, bør synliggjøres bedre i markedet  
• Nærmere dialog med Kystverket er ønskelig og viktig  
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• Det bør arbeides med mulige fellesfunksjoner, samarbeidstiltak, enhetlige 
regulativer/regelverk mv  
• Det bør utvikles en «forretningsplan» for videre utvikling/samarbeid  
 
Dette var sentrale føringer for videre havneutvikling/samarbeid i prosjektets andre 
fase.  
  
Skjervøy kommune er prosjektets eier og prosjektleder.  
 
Hovedmålet med prosjektets fase 2 er å videreutvikle erfaringene/resultatene fra 
fase 1 og bygge samarbeidet videre.  
 
Det langsiktige målet er å etablere et funksjonelt og bærekraftig havnesamarbeid  
mellom kommunene som bidrar til å overføre mer gods til sjø ved å styrke  
sjøtransportens konkurranseevne gjennom bl.a. forbedret transportkvalitet og  
lavere kostnader for brukerne. 
 
Fase 2 i prosjektet er i avslutningsfasen, og det er behov for å gjøre avklaringer i  
forhold til videreføring av arbeidet. Det har i prosjektets sluttfase vært gjennomført  
en studietur, hvor følgende oppsummering er utarbeidet: 
 
Oppsummering studietur Helgeland 20.-22. okt. 2019 - Om felles havnesamarbeid 
Innspill fra kommunene (Skjervøy, Nordreisa, Kåfjord, Storfjord, Kvænangen), hva gjør vi videre? 
Kommunene har ansvar for å forvalte havnene – Havne- og farvannsloven, den nye loven gir mer 
ansvar til kommunene. Dette oppleves som krevende for den enkelte kommune. 
Kommunene har et ansvar for å bidra til mer gods på sjø. 
 
Interkommunalt selskap: 

- Kommunene i regionen har erfaring på interkommunalt samarbeid. 
- Fordel med felles havnesjef som har kompetanse, vil gi nødvendig kunnskap og fokus til 

kommunene 
- Dannelse av IKS innen havneforvaltning bør utredes og det må settes av ressurser til å får gjort 

denne utredninga 
- Forankring av dette er viktig. Den enkelte kommune må ta stilling til dette 
- Må skalere arbeidsoppgaver etter behov 
- Kanskje kommunen ikke er klar for IKS-samarbeid på havn? 
- Den enkelte kommunes ressursbruk må avklares, hvem er med? 

o Egen ansatt og midler til felles stilling 
- Samarbeid med gjensidig nytte for å unngå venstrehåndsarbeid 
- Dette må på plass: 

o Selskapsavtale 
o Styre 
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- Lite aktiva i forhold til eks. Helgeland 
- Fordeler IKS vs prosjekt 

o Bygge kompetanse i organisasjonen, ikke i prosjektet 
Prosjektstilling/ forum: 

- Kan etablere prosjektstilling med mål om IKS 
- Mindre formelt? 
- Mulig dette vil bli en «halvveis-løsning» som kan fungere for den enkelte kommune 
- Felles forum? Utrede halvveis løsning? 

o Dersom ingen ressurser vil dette ikke fungere 
- Bygger kompetanse i prosjekt ikke nødvendigvis organisasjonen 

Samarbeid: 
- Hvilke mål har kommunene om havneutvikling og hva kan man få til med samarbeid? 
- Begynne med det man ser er gjennomførbart  
- Markedsføring 

o synliggjøre havn; brosjyrer, nettsider, Nord-Troms havn 
o Skape mer aktivitet 

- Felles mal reglement 
o Felles faktureringssystem? 
o Felles mal reglement/ forskrifter 

- Kompetanse 
o Behov for kompetansepåfyll hos den enkelte kommune om: 

 Ny havne- og farvannslov 
 Tilhørende forskrifter 
 Vederlag, avgifter 

 Havneforvaltning 
 Digitalisering betaling tjenester og bruk 
 Hvem bruker havna? Og hvem skal faktureres (smoltanlegg, fôrbåter, andre)? 

- Andre felles funksjoner vi kan løse bedre ved å samarbeide 
- Samarbeid med terminal/ hurtiguteekspeditør for å få mer synergier 
- Havnesaker kan utvides 
- Lage strategi for utvikling 

Utfordring: 
- Ikke sett på havn som utvikling for næring 

o Bakrommet til kai viktig for næringsutviklingen 
- For lite kunnskap om havn 

o Må drøftes i den enkelte kommune hva man går inn i 
- Kanskje ikke IKS-klar? For tidlig? 
- Ingen ressurser som jobber med dette, heller ingen aktivitet 
- Mangler kompetanse på området 
- Kommunen får kanskje ikke fakturert riktig i forhold til bruk av havnene? 
- Tilrettelegging: 

o Elektrifisering  
o Cruisebåter (i samarbeid med eks. Visit Lyngenfjord) 

- Må ta tak i dette mens det er varmt 
Skjervøys rolle: 
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- Største havn i Nord-Troms i forhold til antall kaier, båter 
- Skjervøy vil måtte være motoren i dette arbeidet 
- Må være villig til å dele info/ kompetanse med de andre 

Økonomi: 
- Må presenteres en modell for finansiering 
- Kommunene må være med på å finansiere dette 
- Farvannsavgift som grunnlag for stillingen? 

Mulighetsanalyse i det vi allerede har: 
- Fase 1 og 2 i havnesamarbeidet 
- Infrastrukturprosjektet 

Regionrådets rolle: 
- Prinsipiell avklaring 
- Stillingsbeskrivelse 

o De viktigste oppgavene 
o Usynlig i markedet 
o Få ensartet regulativer 

- Forankre arbeidet med administrasjonen v/ rådmenn 
 
 
REFERATSAKER: 
Fra Nord-Troms Regionråd:  

 Uttalelse til Statsbudsjettet: finansiering av studiesenter 
 Uttalelse vedrørende vedlikeholdsetterslepet på fiskerihavner 

 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd tar referatsakene til etterretning. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
 
VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 36/19  Godkjenning av referat fra møte 19.09.19  
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte 19. september 2019 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd tar protokollen fra regionrådsmøte 19. september 2019 til 
etterretning. Protokollen kan ikke godkjennes, da regionrådet ikke var 
beslutningsdyktige. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
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Sak 38/19  Orientering om saksordførerordningen 
Saksdokumenter:   

 Retningslinjer for saksordførere av 28.01.14  
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd oppnevner en arbeidsgruppe bestående av leder og    
nestleder i regionrådet.  

2. Arbeidsgruppens mandat er å utarbeide forslag til reviderte  
 retningslinjer for saksordførerordningen. Saken behandles på neste møte i  
 regionrådet. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
Saksopplysninger: 
Dagens retningslinjer ble revidert i januar 2014. Disse er tilpasset de tidligere 
vedtektene for regionrådet, og er ikke oppdatert i henhold til den nye 
selskapsavtalen som ble vedtatt av kommunestyrene i 2018.  
 
Det er derfor behov for å revidere retningslinjene slik at disse harmonerer med 
selskapsloven. 

RETNINGSLINJER FOR SAKSORDFØRERE 
 

1. Det blir opprettet konkrete saksområder for regionrådets arbeidsfelt. For hvert saksområde, 
eller for viktige enkeltsaker som pågår over tid, oppnevnes det en saksordfører. 

 
2. Oversiktsliste med forslag til saksområder med saksordfører godkjennes av hovedstyret, og 

ajourføres annen hvert år i tilknytning til valg av ny leder og nestleder i hovedstyret. Utvalg, 
komiteer, grupper osv innen det regionale samarbeidet informeres om hvem som er 
saksordfører for gitte saksområder. 

 
3. Saksordfører skal ha hovedansvaret for oppfølging av sin sak/saksområde, og holde 

hovedstyret orientert. Ved saksbehandling er det naturlig at saken diskuteres i forkant med 
saksordfører. 

 
4. Når saksordfører er blitt oppnevnt, får vedkommende ansvaret for: 

 Følge opp saka internt i egen kommune og innen regionrådssamarbeidet på administrativt 
og politisk nivå; 

 Følge opp saka overfor andre politiske fora på ulike forvaltingsnivå utenfor 
regionrådssamarbeidet, spesielt overfor fylkeskommune og Storting; 

 Initiere ny behandling eller ta nye initiativ der saker er stoppet opp av ulike årsaker, eller 
hvor nye opplysninger eller lignende bringer ny aktualitet i en avsluttet sak; 
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 Holde seg orientert/oppdatert innen saksfeltet både i regional sammenheng og overfor 
omgivelser/rammebetingelser. 

 Informasjon til media og opptre som pressekontakt. 
 

5. Der hvor det er ønskelig, kan saksordfører velges inn som medlem av utvalg eller lignende, 
med vanlige rettigheter og plikter. Hovedstyret kan anmode om at saksordfører blir medlem 
av et slikt utvalg, men det er myndigheten som oppnevner utvalget som eventuelt velger 
saksordfører inn i utvalget. 

 
6. I de tilfeller hvor aktører utenfor Nord-Troms Regionråd ønsker deltakelse fra regionrådet i 

styrer, råd og utvalg, er det saksordfører for vedkommende saksområde som skal være 
regionrådets førstevalg. 

 
7. Det er hovedstyret i Nord-Troms Regionråd som til enhver tid fastsetter retningslinjer for 

saksordførere. 
 

8. Komiteer, utvalg, råd osv plikter å holde respektive saksordførere løpende orientert om 
arbeidet/status i den enkelte sak. 

 
9. Saksordfører sendes innkalling og saksliste til møter. 

 
28.01.14 

 
Vurderinger: 
I tillegg til å revidere retningslinjene slik at de harmonerer med selskapsavtalen er 
det behov for å evaluere og drøfte saksordførerrollen. Hvordan skal den defineres? 
Hvilke forventninger stilles til rollen? Hvilke saksområder bør regionrådet prioritere? 
 
Å bruke saksordførere er en måte å fordele arbeidsoppgaver i regionrådet på. Dette 
kan gjøres både utfra kompetanse og interessefelt hos den enkelte ordfører, i tillegg 
til å vurdere omfanget på det enkelte saksfeltet. For eksempel har regionrådet hatt 
flere saksordførere på samferdsel som er et omfattende område. I tillegg har det 
vært oppnevnt saksordførere tilknyttet enkeltsatsinger som prosjekt, da har 
saksordfører ledet styringsgruppen i prosjektet for å sikre eierskap og forankring. 
 
Stortingets ordning med saksordførere har følgende definisjon: 

 
 
 
Sak 39/19  Valg av representanter til råd og utvalg 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
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Forslag til vedtak: 
Følgende representanter velges til: 

1. Ressursutvalg Nord-Troms Studiesenter: ordfører - forslag fremmet i 
møte: Hilde Nyvoll 

2. Leder av styringsgruppe prosjekt Drivkraft Nord-Troms: rådsordfører 
Ørjan Albrigtsen 

3. Leder av styringsgruppe prosjekt Lyngshestlandet: ordfører forslag 
fremmet i møte: Bernt Lyngstad 

4. Representant til OSO (overordnet samarbeidsorgan UNN): rådmann -
forslag fremmet i møte: Trond Skotvold, Kåfjord 

 
Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte enst vedtatt. 
 
Saksopplysninger: 
Selv om regionrådet ikke har valgt saksordførere for de ulike saksfeltene er det 
behov for å få på plass representanter i ulike styringsgrupper, slik at arbeidet ikke 
stopper opp. Det er behov for å oppnevne representanter til følgende: 

o Ressursutvalg Nord-Troms Studiesenter 
o Leder av styringsgruppe prosjekt Drivkraft Nord-Troms 
o Leder av styringsgruppe prosjekt Lyngshestlandet 
o Representant til OSO (overordnet samarbeidsorgan UNN, velges blant 

rådmenn) 
 
Ressursutvalg Nord-Troms Studiesenter 
Utvalget ble etablert i 2015. Utvalgets mandat: 

1. Ressursutvalget oppnevnes av Nord-Troms Regionråd. 
2. Ressursutvalget skal være bredt sammensatt av representanter fra 
Universitetet i Tromsø, næringsliv, kommuner og andre kompetanseaktører i 
regionen. 
3. Leder i Nord-Troms Studiesenter innkaller og leder ressursutvalget. 
4. Ressursutvalget er rådgivende organ for leder av Nord-Troms Studiesenter og 
har følgende oppgaver: 

i. Gi faglige innspill i løpende saker 
ii. Gi råd ved utarbeidelse av strategier, handlingsplan og 

budsjett 
iii. Fungere som styringsgruppe i prosjekter 

 
Styringsgruppe prosjekt Drivkraft Nord-Troms  
Regionrådets prosjekt Drivkraft Nord-Troms har fokus på følgende hoved-stolper: 
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 Campus Nord-Troms 
 Ungdomsmedvirkning 
 Kvenkultur 
 Grensetjenesten 

 
Overordna mål:  Samskaping for vekst gjennom Drivkraft Nord-Troms  
 
Resultatmål:  

1. Drivkraft Nord-Troms skal utvikle varige samarbeidsmodeller mellom 
kompetanse- og utviklingsmiljø i regionen. Resultatet skal måles i antall 
inngåtte samarbeidsavtaler mellom de ulike aktørene i prosjektperioden. 

2. Drivkraft Nord-Troms skal bidra til økt sysselsetting med en gjennomsnittlig 
årlig vekst på 50 sysselsatte. Resultatet skal måles i økt sysselsetting i 
perioden 1.1.2015 til 1.1.2020, en vekst på 250 sysselsatte i perioden. 

Effektmål: Drivkraft Nord-Troms skal bidra til flere kompetansearbeidsplasser som 
gjør regionen mer attraktiv og skaper vekst 

Styringsgruppa bør ledes av prosjekteier for å sikre legitimitet, forankring og 
beslutninger. Øvrige styringsgruppemedlemmer bør velges ut fra kompetanse og 
engasjement for regionen.  
 
Styringsgruppen på 5 personer har følgende sammensetning: 

1. Leder: rådsordfører (Svein Leiros) 
2. Styringsgruppemedlemmer: 1 representant fra UiT, 1 representant fra Troms 

fylkeskommune, 1 representant fra RUST, 1 representant fra regionalt 
næringsliv. 

 
Lyngshesten i Nord-Troms og Tromsøregionen 
Prosjekt «Lyngshesten i Nord-Troms og Tromsø-regionen – identitetsbærer og 
berikelse» er et forprosjekt, som er et samarbeid mellom kommunene i Tromsø-
områdets regionråd og Nord-Troms Regionråd. 
 
Noe av bakgrunnen for prosjektet er utfordringen med å sikre hesterasen for 
framtiden. I tillegg skal prosjektet se på hvordan man kan bruke historier om 
Lyngshesten i reiselivssammenheng. 
 
Nord-Troms Regionråd ivaretar rollen som prosjekteier i forprosjektfasen, og har 
ledet styringsgruppa, ved ordfører Øyvind Evanger. 
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Oppnevning av ny representant til OSO 
OSO er forkortelsen for overordet samarbeidsorgan mellom Universitetssykehuset  
Nord-Norge HF og kommunene i Troms og Ofoten inkl Lødingen. Målet for OSO er å  
legge til rette for gode og sammenhengende pasientprosesser ved å utvikle et  
velfungerende samarbeid mellom kommunene og UNN. 
 
Rådmann i Nordreisa har vært representant fra Nord-Troms Regionråd i OSO, med 
rådmann fra Skjervøy som vararepresentant. Disse ble oppnevnt i 2014. 
 
Regionrådet har mottatt en henvendelse fra OSO om å foreta valg av representant 
fra Nord-Troms for neste 4-årsperiode. 
 
Vurderinger: 
For å sikre god forankring og eierskap er det å anbefale at regionrådet bør inneha  
lederfunksjonen i tilfeller hvor det gjelder styringsgruppe i prosjekter som eies av  
regionrådet. 
 
I tilfeller hvor regionrådet ikke er prosjekteier kan man oppnevne representant etter  
forespørsel. Representanten kan gjerne være saksordfører innen samme saksfelt (for  
eksempel vekslingsmodellen og utdanning som saksfelt).  
 
I andre samarbeidsorgan bør det gjøres vurdering i hvert enkelt tilfelle. 
 
 
Sak 40/19  Budsjett regionrådet 2020 (ny behandling) 
Saksdokumenter:   

 Forslag til budsjett drift regionrådet 2020 
 Kostnadsfordeling eierkommunene 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd godkjenner det framlagte forslaget til budsjett for 
2020, med en økning av tilskuddet til Nord-Troms Studiesenter. Økningen 
skyldes den ekstraordinære utfordringen med finansiering av 
studiesenterets drift fra årsskiftet.  

2. Arbeidet med finansiering fra fylket og stat fortsetter. Dersom dette lykkes 
med virkning fra 2020, reduseres tilskuddet til Nord-Troms Studiesenter 
fra kommunene tilsvarende.  

3. Kommunale driftstilskudd for 2020 fastsettes etter tidligere vedtatte 
fordelingsnøkkel (40 % ”flat” fordeling og 60 % etter folketall).  
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Forslag til tillegg i punkt 1: (siste setning): 

1. Nord-Troms Regionråd godkjenner det framlagte forslaget til budsjett for 
2020, med en økning av tilskuddet til Nord-Troms Studiesenter. Økningen 
skyldes den ekstraordinære utfordringen med finansiering av 
studiesenterets drift fra årsskiftet. Vedtaket forutsetter tilslutning i den 
enkelte kommune.  

 
Vedtak: forslag til vedtak med tilleggspunkt ble enst vedtatt. 
 
Budsjettforutsetninger 2020: 

 Sekretariat: 100 % stilling daglig leder og 50 % stillingsressurs til 
medarbeidere (drift av sekretariat inkl økonomi, kontorhold og 
møtekostnader styre, rådmannsutvalg, representantskap, regionale og 
sentrale myndigheter).     

 Styremedlemmer dekker reiser til møter over kommunens budsjett. 
Regionrådet dekker reisekostnader hvor man representerer regionrådet utad. 

 Ungdomssatsing: 50 % stilling regional ungdomskonsulent (drift av 
ungdomssatsingen RUST, Nord-Troms Ungdomsråd, fagråd og en mindre 
post avsatt til tiltak) – samme budsjettramme som tidligere år. 

 Studiesenteret: Tilskudd til Nord-Troms Studiesenter fra kommunen for 2020 
foreslås økt til kr 1.000.000,- for å sikre drift av studiesenteret.  

 Egenandeler: prosjekter og aktiviteter kr 350.000,-. 
 
 BUDSJETT 2019 BUDSJETT 2020 
Driftsinntekter – tilskudd fra 
kommunene  

 2.845.000  3.345.000 

Sum inntekter  2.845.000  3.345.000 
   
Lønn  1.220.000  1.220.000 
Andre personalkostnader     185.000     185.000 
Reiseutgifter      115.000     115.000 
Kontorhold     100.000     100.000 
Regnskap og revisjon       15.000      15.000 
Møtekostnader     225.000     225.000 
Data/hjemmeside – arkivsystem        30.000       30.000 
Annonser/informasjon       35.000       35.000 
Kjøp av mindre (data) utstyr       20.000       20.000 
Tiltak ungdom - RUST       50.000       50.000 
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Tilskudd til studiesenteret     500.000   1.000.000 
Avsetning til egenandel DRIVKRAFT     250.000     250.000 
Avsetning av midler til 
Mastergradsstipender 

      40.000       40.000 

Avsetning av midler til 
Arbeidslivsdag/profilering 

      50.000       50.000 

Avsetning av midler til oppfølging 
samarbeidsavtale TIL 

      10.000       10.000 

Sum kostnader  2.845.000  3.345.000 
 
KOMMUNE: DRIFTSTILSKUDD 

2019 
DRIFTSTILSKUDD 
2020 

Kvænangen    319.460          375.625      
Skjervøy    504.550          593.225    
Nordreisa    719.520               845.975 
Kåfjord    416.050             489.175 
Storfjord    388.420             456.675 
Lyngen    497.000              584.325 
SUM DRIFTSTILSKUDD 2.845.000      3.345.000 

 
 
Saksopplysninger: 
Regionrådets budsjett for 2020 ble lagt fram til behandling i regionrådsmøte  
19.09.19. Regionrådet var ikke beslutningsdyktige i møtet (for få representanter),  
slik at budsjettet må behandles av det «nye» regionrådet.  
 
Kommunenes tilskudd til drift av Nord-Troms Regionråd fordeles på 
eierkommunene etter nærmere avtale mellom kommunene (jfr § 9 i 
selskapsavtalen).   
 
Budsjettoppbygging 
Budsjettet for regionrådet består av følgende hovedområder; 

1. Drift av sekretariatet i regionrådet og rådmannsutvalget 
2. Drift av ungdomssatsingen RUST 
3. Drift av Nord-Troms Studiesenter 
4. Tilskudd/egenandeler til prosjekter/vedtatte aktiviteter 

 
Drift av sekretariatet i regionrådet 
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Sekretariatet i regionrådet har siden oppstart vært bemannet med en 100 % stilling 
som sekretariatsleder. I henhold til selskapsavtalen (§ 9) skal NTRR ha et sekretariat 
med permanent bemanning, med hovedkontor i Nordreisa kommune. I forbindelse 
med ny organisering av regionrådet ble sekretariatet utvidet med 0,5 stilling for å 
følge opp rådmannsutvalgets arbeid. Dette skjedde med virkning fra 2018. 
 
I tillegg til personal- og kontorholdkostnader dekkes møtekostnader for 
representantskap, styre og rådmannsutvalg, samt møter med regionale og sentrale 
myndigheter over sekretariatets budsjett. Styret og rådmannsutvalget dekker reiser 
til møter over kommunens budsjett. Regionrådet dekker reisekostnader hvor man 
representerer regionrådet utad, for eksempel i møte med regionale og statlige 
myndigheter eller i utvalg/styrer. 
 
Drift av ungdomssatsingen RUST 
Ungdomssatsingen RUST er i dag bemannet med 50 % stilling. Budsjettet dekker 
personalkostnader og kontorhold. I tillegg dekkes møtekostnader for Nord-Troms 
ungdomsråd og fagråd (ungdomsarbeidere i kommunene). Det avsettes kr 50.000 til 
tiltak årlig (tur ungdom/ordførere, prøv sjøl, skolering av ungdomsråd og andre 
regionale arrangement). Det kan også søkes om tiltaksmidler fra andre (for 
eksempel Troms fylkeskommune). 

 
Drift av Nord-Troms Studiesenter 
Fra 2013 har studiesenteret mottatt kr 500.000,- årlig i driftstilskudd fra Troms 
fylkeskommune, med krav om at eierkommunene bidrar med like stor andel. 
 
Studiesenteret har siden oppstart vært avhengig av medfinansiering av drifta med 
prosjektmidler. Det største prosjektet har vært et 5-årig utviklingsprogram 
«Kompetanseløft i Nord-Troms», med årlig bidrag på kr 1.000.000 i RDA midler fra 
fylkeskommunen. Kompetanseløftet har sluttdato 30.06.19. Arbeidet med fast 
forutsigbar finansiering har vært på dagsorden over år, uten at dette er landet. 
 
 
Vurdering: 
Driftsbudsjett: 
Administrasjonen foreslår å holde budsjettrammen på samme nivå (nominelle 
kroner) som de 3 foregående år for aktivitetene som inngår i drift. Lønns- og 
prisstigning må derfor løses innenfor ramma. 
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Regionrådet har som mål å øke det politiske fokuset i den nye plattformen for 
regionrådet, noe som medfører økt møtevirksomhet utenfor Nord-Troms, noe som 
betyr økte kostnader til overnatting og reise. Posten møtekostnader ble derfor 
justert opp forrige budsjettår.  
 
Fra 2019 ble det gjort vedtak i regionrådet (ordførerne) om å øke budsjettet med en 
egen pott som kan benyttes til ulike fellestiltak for å unngå ekstra søknader til 
enkelttiltak. Budsjettrammen ble økt med en pott som skal dekke egenandeler i 
vedtatte aktiviteter, til sammen kr 350.000. 
 
Den største aktiviteten er satsingen DRIVKRAFT NORD-TROMS – et prosjekt over 2 
år med budsjettramme på kr 2.900.000. Troms fylkeskommune bidrar med 50 %. 
Egenandelen (sum for 2 år) fordeles med 500.000 av regionrådets fondsmidler, 
500.000 fra eierkommunene og 450.000 i eget arbeid. De øvrige aktivitetene er 
midler til Mastergradsstipend, midler til felles profilering og rekruttering på 
Arbeidslivsdagen på UiT, og til oppfølging av samarbeidsavtale med TIL 
(fotballskole, kamp – kostnader til dommer o.l.). 
 
Driftstilskudd studiesenteret: 
Det har vært jobbet fra politisk hold med finansiering av studiesenterets drift siden 
oppstart, både mot regionalt og statlig nivå, og mot Universitetet i Tromsø. 
Tilbakemeldingene fra «alle» parter er at studiesenteret gjør en meget viktig jobb, 
og produserer gode resultater med små midler. I tillegg er modellen med 
studiebibliotekene som møteplass godt tilpasset forholdene i Nord-Troms. Modellen 
er fleksibel, distribuert og digital. Til tross for mye positiv tilbakemelding får vi ikke 
på plass en fast finansiering.  
 
I forbindelse med regionreformen ble det gitt signaler om at studiesentrenes 
virksomhet skulle overføres til region-nivået. I lys av regionreformen initierte UiT 
ved rektor ved Anne Husebekk møte i Tromsø 30. april i år med statsråd Nybø. På 
møtet deltok også rektoratet, fylkesrådene for utdanning, næring og kultur, 
regionrådet og studiesenteret. I etterkant av møtet er det utarbeidet et eget notat 
fra rektor Husebekk til statsråden. Notatet inneholder noen tydelige innspill: «Et 
hovedinnspill fra møtet er behovet for en klargjøring av hva som vil være 
studiesenterets rolle i det fremtidige utdannings- og kompetanselandskapet. Videre 
at det er viktig å legge til rette for lokale modeller. UiT anbefaler at sentrene 
finansieres enhetlig over KD’s budsjett.»  I notatet er det også understreket at Nord-
Troms studiesenter har bidratt til å høyne regionens utdanningsnivå, og til å 
rekruttere, utvikle og beholde arbeidskraft. 
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Det har også vært understreket at man ønsker en likebehandling mellom 
studiesenteret i Midt-Troms og Nord-Troms. Midt-Troms har hatt finansiering over 
Statsbudsjettet i mange år. Pr i dag mottar Midt-Troms tilskuddet via UiT. Det 
jobbes politisk mot utdanningskomiteen på Stortinget i forbindelse med 
Statsbudsjettet for 2020. Komiteen skal avgi innstilling til Stortinget 28.11.19. 
 
For å løse den ekstraordinære økonomiske situasjonen for studiesenteret fra 
årsskiftet er det sendt søknad til Troms fylkeskommune om tilskudd i en 3-
årsperiode fra 2020-2023, for å sikre driften av studiesenteret. 
 
Realiteten fra 2020 er at prosjektmidlene er slutt, og det er ikke rom for å drifte 
videre på dagens nivå (med 500’ fra kommunene og 500’ fra fylket) med 
minimumsbemanning på 2 stillinger. Dette skaper usikkerhet både for ansatte, 
studenter og samarbeidspartnere. 
 
I påvente av avklaringer vedrørende studiesentrenes rolle i utdanningssystemet, og 
hvem som skal bidra til finansiering, er det behov for å øke driftstilskuddet til 
studiesenteret med virkning fra 2020 for å sikre ansatte og følge opp de 
forpliktelser vi har overfor studenter og samarbeidspartnere.  
 
Det foreslås å øke driftstilskuddet fra kommunene til kr 1.000.000 årlig, med 
samme fordelingsnøkkel som driftstilskudd til regionrådet. Kommunene bidrar i 
tillegg med finansieringen av studiebibliotekene. Dette utgjør til sammen ca 1.2 mill 
kr pr år. 
 
 
Sak 41/19  Møteplan 2020 
Saksdokumenter:   

  Forslag til møteplan for regionrådet, rådmannsutvalget og arbeidsutvalget 
for 2020 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd godkjenner forslaget til møteplan for 2020. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 

MØTEPLAN  2020 
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MØTE: DAG: DATO: STED: 

REGIONRÅD    

REGIONRÅDET – KICK OFF 
CAMPUS NORD-TROMS 

TORSDAG 09.01.20 KÅFJORD 

REGIONRÅDET – 
FELLESMØTE MED 
RÅDMANNSUTVALGET 

ONSDAG 29.01.20 

 

ALTA (KS/FM MØTE 28.01.-30.01.) 

REGIONRÅDET – MØTE 
TROMSBENKEN 

TIRSDAG - 
ONSDAG 

11.02.20 OSLO (KOM.POL.TOPPMØTE KS) 

REGIONRÅDET - 
STRATEGISSAMLING 

MANDAG -
TIRSDAG 

24.02.-25.02.20 STED? 

REGIONRÅDET  TIRSDAG 24.03.20 SKYPE 

REGIONRÅDET – 
REPRESENTANTSKAPMØTE 

TIRSDAG 28.04.20 LYNGEN 

FELLESMØTE REGIONRÅDET 
OG RUST 

TIRSDAG 26.05.20 NORDREISA 

REGIONRÅDET TIRSDAG 23.06.20 SKYPE 

REGIONRÅDET – MØTE NUNT 
- SJØMATKONFERANSEN 

 SEPT SKJERVØY 

REGIONRÅDET  TIRSDAG 29.09.20 SKYPE 

REGIONRÅDET –
FELLESMØTE 
RÅDMANNSUTVALGET 

TIRSDAG 27.10.20 KVÆNANGEN 

REGIONRÅDSMØTE + TUR 
UNGDOM/RUST 

MANDAG OG 
TIRSDAG 

23.-24.11.20 

 

SKJERVØY 

RÅDMANNSUTVALG    

KICK OFF - CAMPUS NORD-
TROMS 

TORSDAG 09.01.20 KÅFJORD 

RÅDMANNSUTVALGET - 
FELLESMØTE MED 
REGIONRÅDET 

ONSDAG 29.01.20 

 

ALTA (KS/FM MØTE 28.01.-30.01.) 

RÅDMANNSUTVALGET OG 
REGIONRÅDET 

STRATEGISAMLING 

MANDAG - 
TIRSDAG 

 

24.-25.02.19 STED? 

RÅDMANNSUTVALGET OG 
LEDERNETTVERK HELSE 

TEMADAG HELSE 

MANDAG 

HELDAGS 

23.03.19 NORDREISA 

RÅDMANNSUTVALGET MANDAG 27.04.19 LYNGEN 
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REPRESENTANTSKAPSMØTE 
REGIONRÅDET 

HELDAGS 

RÅDMANNSUTVALGET MANDAG 

12.00-14.00 

25.05.19 SKYPE 

RÅDMANNSUTVALGET MANDAG 

12.00-14.00 

29.06.19 SKYPE 

RÅDMANNSUTVALGET 

TEMA UTVIKLING OG 
LEDELSE 

MANDAG OG 
TIRSDAG 

31.8-1.9.20 ALTA 

RÅDMANNSUTVALGET MANDAG 28.09.19 SKYPE 

RÅDMANNSUTVALGET OG 
OPPVEKSTLEDERE 

TEMA SKOLE 

MANDAG 

HELDAGS 

12.10.20 OLDERDALEN 

FELLESMØTE REGIONRÅDET 
RÅDMANNSUTVALGET 

TIRSDAG 

HELDAGS 

27.10.19 KVÆNANGEN 

RÅDMANNSUTVALGET MANDAG 

1200-1400 

26.11.18  SKYPE 

MØTE I ARBEIDSUTVALGET 
(Rådsordfører, leder 
rådmannsutvalget og sekretariatet) 

TIRSDAG 

0900-1030 

07.01.20 

04.02.20 

03.03.20 

02.04.20 

05.05.20 

02.06.20 

11.08.20 

01.09.20 

06.10.20 

03.11.20 

SKYPEMØTER 

 
 
Saksopplysninger: 
Regionrådet har i mange år hatt tirsdag som fast møtedag. Møteformen har variert 
mellom fysiske og digitale møter. Rådmannsutvalget har hatt møter mandag i 
forkant av regionrådsmøte tirsdag. Arbeidsutvalget har møter mellom 
regionrådsmøtene.  
 
Både regionrådet (ordførere) og rådmannsutvalget har gitt positive tilbakemeldinger 
på bruk av digitale møteverktøy. Dette oppleves som nyttig fordi det er 
ressursbesparende på flere måter, og gir mulighet for å avvikle møter på kort varsel 
om behov. 
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Med ny kommunelov er det satt et sterkere fokus på viktigheten av politisk  
lederskap og samfunnsutviklerrollen. Regionrådet har derfor de siste år valgt å være  
til stede på ulike politiske arenaer, og koblet møter i tilknytning til for eksempel  
konferanser. 
 
Vurdering: 
Det er behov for å gjøre en avklaring i styret vedrørende hvilke møteplasser som er 
interessante/viktige å delta på sammen som regionråd. Det er lagt inn forslag om 
følgende: 

 Januar:  
o felles deltakelse på kick-off Campus Nord-Troms, Olderdalen 
o avvikling av regionrådsmøte i tilknytning til Fylkesmannens og KS sitt 

møte i Alta (felles med rådmenn) 
 Februar: 

o Deltakelse på kommunalpolitisk toppmøte, Oslo. Møte med 
Tromsbenken (Finnmarksbenken?) 

o Strategisamling regionrådet – felles med rådmannsutvalget 
 April: representantskapsmøte (formannskapene i eierkommunene) 
 Mai: fellesmøte RUST 
 September: regionrådsmøte og felles deltakelse Sjømatkonferansen, Skjervøy 
 Oktober: fellesmøte rådmannsutvalget 
 November: tur med RUST og regionrådsmøte 

 
Til drøfting: -hvem vil vi ha faste møter med?: 

 Stortingsrepresentanter 
 Fylkespolitikere 
 Sametinget 
 Tornedalsrådet 
 Næringsliv i regionen 
 Regionråd i Troms og Finnmark  

 
 
DEL III: AKTUELLE POLITISKE SAKER 
 
Drøfting – hvordan skal vi samarbeide om aktuelle politiske saker?  
Innledning ved ordfører Ørjan Albrigtsen 
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Nasjonal og regional transportplan - strategier for transportinfrastruktur Nord-
Troms.  
Innspill i møte: 

- Strekningsstrategier/regionrådet har prioritert 5 korridorer 
- Status Kvænangsfjellet – oppdraget overført til Nye veger, de gjør 

prioriteringen. Avklaring før nyttår 
- Forslag: kunne vi jobbet strategisk i et større fora? 
- Utfordring: hvordan kan vi lage gode høringsuttalelser? Samarbeidet med 

NLF, Arena Nord-Troms 
- Neste møte: velge saksordførere på dette feltet. Kanskje ha 2 saksordførere 

på dette området 
- Viktig å ha en klar prioritering på utbyggingsprosjekt i regionrådet, som man 

holder fast på over tid. Dette har gitt resultater tidligere 
- Vi må gjerne gi tilbakemelding til våre Stortingspolitikere vedr 

sammensetningen av ekspertutvalg 

Høring NOU 2019:16 skattlegging av vannkraftverk 
Innspill i møte: 

- Betydning for kommunene i Nord-Troms 
- LVK har laga et opprop som de 4 berørte kommunene har signert (Storfjord, 

Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen). Oppfordrer de 2 andre kommunene til 
også å skrive under 

- Tror ikke det fører frem med egen høringsuttalelse (frist 1. jan 2020) 

Havbruksskatteutvalget (innstilling legges frem 1. nov) 
Innspill i møte: 

- Forslaget har fått mye kritikk etter det ble lagt fram 
- Regionrådet bør ha en saksordfører på dette feltet 

Forslag om bortfall av føringstilskudd fiskemottak (omfatter Djupvik, Manndalen og 
Burfjord) 
Innspill i møte: 

- Det er sendt høringsinnspill fra Kåfjord, Kvænangen og Dyrøy 

Orientering om regionrådsstruktur – hva har skjedd det siste året? 
- Gjennomført møter med Tromsø-områdets regionråd 
- Forsøkt å få til møte med Vest-Finnmark regionråd (ikke funnet dato som 

passet) 
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- Mottatt søknad fra Kautokeino kommune om medlemskap i Nord-Troms 
Regionråd 

- Bør vi utrede dette nærmere? – fordeler og ulemper vedr ulike alternativer? 
- Må dele opp debatten; samfunnsutvikling og oppgavesamarbeid 

Til neste møte: 
- Saksordførerfordeling 
- Avklaring vedr søknad fra Kautokeino kommune om medlemskap i Nord-

Troms Regionråd 

 
 
Møtet hevet kl 1545 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
referent
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www.transportutvikling.no

HAVNESAMARBEID 2019

STYRKET SAMARBEID MELLOM

HAVNENE I NORD-TROMS

STIG NERDAL

DAGLIG LEDER TRANSPORTUTVIKLING AS

MØTE I NORD-TROMS REGIONRÅD

MANNDALEN 5. NOVEMBER 2019
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www.transportutvikling.no

PROSJEKTET OG PROSJEKTUTVIKLING

✓ PROSJEKTARBEIDET FOKUSERER PÅ HAVNESAMARBEID

MELLOM KOMMUNENE I NORD-TROMS

✓ ARBEIDET ER STØTTET/DELFINANSIERT AV

KYSTVERKET

✓ FASE 1 BLE GJENNOMFØRT I 2018

✓ VI ER NÅ I AVSLUTNINGEN AV FASE 2 (2019)

✓ SLUTTRAPPORT TIL KYSTVERKET FØR 30. NOVEMBER

2019
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www.transportutvikling.no

PROSJEKTMÅL

✓ KYSTVERKETS AMBISJONER MED Å

STØTTE ARBEIDET ER:

✓ UTVIKLING AV KONKRET SAMARBEID

MELLOM KOMMUNALE HAVNER

➢ BIDRA TIL Å OVERFØRE MER TRANSPORT

FRA VEI TIL SJØ

✓ DET ER EN FORDEL FOR EVT. VIDERE STØTTE

FRA KYSTVERKET, - AT DET VISES KONKRETE

SAMARBEIDSRESULTATER/ BESLUTNINGER FRA

PROSJEKTARBEIDET
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www.transportutvikling.no

STATUS FOR HAVNER I NORD-TROMS

✓ MYE INFRASTRUKTUR

✓ OVER 80 KAIANLEGG, 
HVORAV (MINST) 31 ER

KOMMUNALE

✓ VARIERENDE STANDARD OG

BRUK
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11
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www.transportutvikling.no

STATUS FOR HAVNER I NORD-TROMS

✓ DET ER UTVIKLET EN KAIOVERSIKT OVER 80 KAIER, MED

FOKUS PÅ DE KOMMUNALE ANLEGGENE (EXCEL-FORMAT)

✓ (KAINAVN, BELIGGENHET, TYPE KAI, LENGDE, BREDDE, AREAL, DYBDE, 
BYGGEMATERIALE, BYGNINGER/UTSTYR PÅ KAI, STRØM, VANN,  
BELYSNING, STANDARD, TILKNYTNING TIL VEI, TYPE ANLØP MV.)

✓ FOR FLERE AV ANLEGGENE MANGLER FORTSATT

SENTRALE DATA, SOM ER VIKTIGE FOR

MARKEDSFØRINGEN AV TILBUDET I REGIONEN

DATABASE
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BROSJYRE

42



www.transportutvikling.no

STATUS FOR HAVNER I NORD-TROMS

✓ VARIERENDE TRAFIKK

✓ TONN OVER KAI

✓ 2017: 726 012

✓ 2018: 231 769

✓ ENDRING: -494 243 (68%)

0

50 000

100 000

150 000

200 000
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300 000

350 000

2017 2018

Alta:         556 922 t

Kirkenes:    78 242 t

Harstad:   700 936 t
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www.transportutvikling.no

STATUS FOR HAVNER I NORD-TROMS

✓ I PROSJEKTET HAR HVER ENKELT KOMMUNE GJORT EN VURDERING

AV MARKEDSMULIGHETENE FOR ØKT TRAFIKK OVER HAVN

✓ DET ER SKISSERT MULIGHETER INNENFOR BÅDE SJØMAT, REISELIV, 
AVFALL, LANDBRUK OG VANLIG STYKKGODS

✓ MEN….
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www.transportutvikling.no

STATUS FOR HAVNER I NORD-TROMS

✓ LITE EGEN MARKEDSFØRING OG INGEN FELLES

MARKEDSFØRING

✓ VANSKELIG FOR EKSTERNE BRUKERE Å FINNE

REGULATIVER OG HAVNEINFORMASJON

➢ DA ER DET VANSKELIGERE Å UTNYTTE

MARKEDSMULIGHETENE

HAVNENE ER LITE SYNLIGE FOR MARKEDSAKTØRENE
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www.transportutvikling.no

STATUS FOR HAVNER I NORD-TROMS

✓ I PROSJEKTET ER DET VURDERT FLERE FORMER FOR Å ØKE

SYNLIGHETEN:

✓ STØRRE GRAD AV FELLES MARKEDSFØRING/DELE KOSTNADER

✓ BEDRE INFORMASJON PÅ NETTSIDER, GJERNE EN FELLES NETTSIDE FOR

«NORD-TROMS HAVN»

✓ FÅ DATA/INFORMASJON INN I OFFENTLIGE SYSTEMER (BARENTS WATCH) MV

I LØPET AV PROSJEKTET ER DET LAGET EN ENKEL BROSJYRE SOM VISER AT DET

FINNES TILGJENGELIGE KAIER, KONTAKTPERSONER PR. KOMMUNE MV
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www.transportutvikling.no

STATUS FOR HAVNER I NORD-TROMS
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www.transportutvikling.no

STATUS FOR HAVNER I NORD-TROMS

SKIBOTN

SØRKJOSEN OLDERDALEN

VOLLNESET

SKJERVØY

BURFJORD
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www.transportutvikling.no

STATUS FOR HAVNER I NORD-TROMS

UENSARTET DOKUMENTASJON
✓ DET FINNES REGULATIV OG KUNNGJORTE BETALINGSBETINGELSER, MEN DOKUMENTENE HAR EN UENSARTET

FORM, FRA FYLDIGE DOKUMENTER MED LOVHENVISNINGER TIL ENKLERE REGNEARKOPPSETT.

✓ DET BENYTTES BEGREPER OG BEREGNINGSMETODER SOM IKKE SKAL BENYTTES I DAG. 

✓ DET ER UKLART OM HAVNEAVGIFTER SOM SKAL LEDSAGES AV FORSKRIFT, ER KUNNGJORT SOM FORSKRIFT. 

✓ VI HAR FUNNET ORDENSFORSKJRIFTER I 5 AV 6 KOMMUNER OSV

✓ DET ER VANSKELIG Å FINNE INFORMASJON

PROSJEKTET HAR UTARBEIDET ET FORSLAG TIL FELLES MAL FOR REGULATIV OG

BETALINGSBETINGELSER, - SAMT FORSKRIFT OM FARVANNSAVGIFT (ETTER NY LOV)
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www.transportutvikling.no

ORGANISERING OG SAMARBEIDSMULIGHETER

✓ SAMTLIGE KOMMUNER HAR ORGANISERT SIN HAVNEVIRKSOMHET SOM EN DEL AV DEN TEKNISKE

VIRKSOMHETEN I KOMMUNEN

✓ INGEN HAR ETABLERT KOMMUNALE FORETAK

✓ DE FLESTE HAVNEANSVARLIGE HAR ANDRE OPPGAVER ENN REN HAVNEDRIFT

✓ IKKE FORMELT SAMARBEID OM HAVN

UFORMELT

DRIFTSMESSIG

SAMARBEID

BLI ENIGE OM Å DELE PÅ

FUNKSJONER

MER OG SYNLIG FORMELT

SAMARBEID
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www.transportutvikling.no

HAVNEDRIFT VIA IKS – MANGE HAR GJORT DET

MANGE HAVNER HAR ORGANISERT SIN VIRKSOMHET GJENNOM IKS:

• FLERE STORE: TRONDHEIM, STAVANGER MF.L.

• MANGE SOM ER LITT MINDRE, F.EKS.:

• KRISTIANSUND OG NORDMØRE

• MOLDE OG ROMSDAL

• NORD-TRØNDELAG HAVN RØRVIK IKS

• HELGELAND HAVN IKS

• NORDKAPPREGIONEN HAVN IKS
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www.transportutvikling.no

HAVNEDRIFT VIA IKS – KJENT ORGANISASJONSFORM

• KJENT LOVVERK FOR KOMMUNER

• NORD-TROMS REGIONRÅD ER

ET IKS

• DET KAN FORENKLE

UTVIKLINGSARBEIDET, DA MAN

HAR BEDRE KJENNSKAP TIL

UTFORDRINGER OG MULIGHETER
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www.transportutvikling.no

HAVNEDRIFT VIA IKS – DELE KOSTNADER OG ØKE AKTIVITET

✓ MULIGHET FOR Å SETTE

FOKUS PÅ HAVNEDRIFTEN

FORDI KOSTNADER DELES

OG FELLESFUNKSJONER

KAN ETABLERES

MARKEDSFØRING/ SYNLIGGJØRING

SAKSBEHANDLING ETTER HAVNE- OG FARVANNSLOVEN

OPPFØLGING ANLØP, STATISTIKK

UTDANNING, OPPLÆRING, KURS..

FØLGE OPP AVTALER OG REGULATIVER

SØKE UTVIKLINGSMIDLER

RAPPORTERING SSB

HAVNEDRIFT

OSV

FISKERIHAVNER
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www.transportutvikling.no

DET BYGGES NETTVERK FOR SAMARBEID

VESTERÅLEN 2018 HELGELAND 2019
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

    
Poastačujuhus/Postadresse: Fitnančujuhus/Besøksadresse: Telefovdna/Telefon Sentralbord:  Báŋkokontu/Bankkonto: 
Postboks 74, 9148 Olderdalen Øverveien 2, 9146 Olderdalen 77 71 92 00 4785 07 00024 
    
E-poasta/E-post:  Interneahtta/Internett:   Organisašuvdnanr/Org.nr:  
postmottak@kafjord.kommune.no www.kafjord.kommune.no  940 363 586 

Leder Eldrerådet Reidar Breivik  

 
Mearrádus dieđihuvvo / Melding om vedtak 

 
 

Du čujuhus/Deres ref:   Min čuj./Vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 
 2019/3-87 033 19.11.2019 

 

Særutskrift - Forslag til reglement for Kommunalt råd for eldre 2019-2023 

Vedlagt følger særutskrift fra møte i Kommunalt råd for eldre 12.11.19 til orientering. 
 
 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
Ina Engvoll 
sekretær 
Tlf.: 777 19204  
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga / 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2019/3-87 
 
 
Vedlegg 
1 Reglement for Kommunalt råd for eldre 2019-2023 

 
Kopi: 
Kommunestyret    

 
Intern kopi: 
Trond Skotvold  
Bernt Eirik 
Isaksen 
Lyngstad 

 

Einar Pedersen  
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2019/3 -82 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Ina Engvoll 

Dato:                 06.11.2019 

 
 

Særutskrift 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
 Kåfjord kommunestyre  

 

Forslag til reglement for Kommunalt råd for eldre 2019-2023 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Reglement for Kommunalt råd for eldre 2019-2023 

 
 

Saksprotokoll i Kommunalt råd for eldre- 12.11.2019  

Behandling: 
Eldrerådet drøftet saken. 
 
Reglement for eldrerådet blir tatt til orientering, og dermed videreført. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
Reglement for eldrerådet blir tatt til orientering, og dermed videreført. 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Saken legges fram uten innstilling. 
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Saksopplysninger 
 
Administrasjonen ønsker å legge fram reglementet for det nye eldrerådet. 
 
Reglementet gjennomgås, og kan ev revideres.  
 
Kommunalt råd for eldre gjorde følgende vedtak 31.05.16: 
Eldrerådet vedtar reglementet som det er utformet, og oversender reglementet til alle kommunale 
utvalg og kommunestyret til orientering. 
 

Vurdering 
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Reglement for eldrerådet i Kåfjord kommune 2019-2023  

1. Valg og sammensetning  

   1.1. Kåfjord kommunes eldreråd har 5 faste medlemmer.  

1.2. Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer, for den kommunale         

valgperiode.  

1.3. Pensjonistforeningene i kommunen kan komme med forslag til medlemmer og        

varamedlemmer.  

1.4. Eldrerådet velger selv leder og nestleder for et år av gangen.  

  

2 Oppgaver  

2.1. Eldrerådet er opprettet i medhold av LOV-1991-11-08-76 (Eldrerådslova).  

2.2. Eldrerådet skal ha til behandling de saker som er tillagt rådet etter lov om kommunale og 

fylkeskommunale eldreråd, og har spesiell uttalerett i alle saker som gjelder eldre i 

kommunen.  

2.3. Rådet kan fritt ta opp saker som de ønsker å uttale seg i.  

2.4. Representant for eldrerådet har møte- og talerett i hovedutvalg for helse og omsorg,         

formannskapet og kommunestyret.  

  

3 Møtene  

   3.1. Eldrerådet fastsetter møtedagene  

3.2. Møtene kan også holdes når lederen bestemmer det, eller når minst tre av rådets         

medlemmer eller ordfører / rådmann ber om det.  

3.3. Rådet er vedtaksfør når minst 3 medlemmer er tilstede.  

3.4. I samråd med lederen sender sekretæren ut innkalling og saksdokumenter til          

medlemmene og varamedlemmene med en frist på 8 dager. Dette sendes også ordfører          

og rådmann.  

3.5. Det skal føres protokoll fra møtet.  

3.6. Utskrift med eventuelle forslag sendes medlemmer, varamedlemmer, rådmann, ordfører, 

utvalgsledere, pensjonistforeningene. Utskrifta skal følge saksdokumentene til de 

kommunale organ som skal ta den endelige avgjørelse.  
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4 Saker  

4.1. Alle saksdokumenter skal legges fram for eldrerådet før kommunestyret tar avgjørelse i         

sakene. Det samme gjelder når andre kommunale nemnder tar avgjørelser etter        

delegasjonsmyndighet.  

4.2. Administrasjonen har ansvaret for at saker oversendes eldrerådet.  

4.3. Sakene skal oversendes eldrerådet i så god tid at sekretariatet får forberede sakene for        

eldrerådet.  

4.4. Eldrerådet kan kalle inn representanter for administrasjonen til å redegjøre for enkelte         

saker.  

  

  

5 Sekretariat  

5.1. Sekretariatet for eldrerådet legges til rådmannen som utpeker egen person til dette.  

5.2. Rådmannen plikter å holde rådet orientert om alle saker som kan ha interesse for eldre,         

og forberede saker for eldrerådet.  

5.3. Det skal utarbeides årsmelding fra rådets arbeid. Årsmeldingen forelegges         

kommunestyret  

  

6 Taushetsplikt  

Eldrerådets medlemmer er underlagt kommuneloven og forvaltningslovens bestemmelser om 

taushetsplikt.  

  

7 Godtgjørelse  

Eldrerådets medlemmer har møtegodtgjørelse for arbeidet i rådet på samme vilkår som valgte 

medlemmer av kommunens øvrige organer.  
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Fra: Postmottak HOD (postmottak@hod.dep.no)
Sendt: 20.11.2019 08.19.04
Til: 
Kopi: 

Emne: 
Vedlegg: Brev til kommunene.pdf
Se vedlagte dokumenter
 
Mvh
 
Helse‐ og omsorgsdepartementet
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Statsråden 

 
 

Postadresse: Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 
Kontoradresse: Teatergt. 9 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 983 887 406 

Til alle nye kommunestyrerepresentanter 
Gratulerer med nye verv!  
 
Å være lokalpolitiker er et svært viktig og meningsfylt verv. Kommunene har ansvar for 
oppgaver som betyr svært mye for våre liv. En av de viktigste oppgavene er å sikre gode og 
trygge tjenester til våre eldre og pleietrengende.  
 
Vi blir flere eldre i årene som kommer og gjennomsnittlig levealder både for kvinner og menn 
er nå på over 80 år. De aller fleste eldre klarer seg selv. De er ressurser som kan bidra i 
frivillig arbeid og til hjelp i familien om det tilrettelegges for det. De fleste trenger ingen 
bistand fra kommunen. Men i årene som kommer blir vi flere eldre som uansett vil medføre 
økt behov for gode omsorgstjenester. Det tar tid å bygge sykehjem og omsorgsboliger, i 
gjennomsnitt 4-5 år. Derfor er det viktig at dere som lokalpolitikere starter arbeidet med 
forberedelser og planlegging allerede nå. Jeg vil oppfordre dere til å ta opp spørsmålet om 
kapasitet og planer i eldreomsorgen i forbindelse med at dere lager en plan for 
gjennomføringen av Leve hele livet i kommunen deres. La det også bli en plan for hvordan 
dere skal sikre nok kapasitet på institusjonssiden.    
 
Leve hele livet  
Kvalitetsreformen Leve hele livet (2019–2023) skal bidra til at eldre skal få bestemme mer 
over eget liv. Det er fem innsatsområder som vi vet betyr mye for eldre, pårørende og ansatte: 
mat og måltider, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Jeg håper 
dere utarbeider en god plan for deres kommune for hvordan dere skal sikre eldre en verdig 
alderdom. Det handler om å leve hele livet, ikke bare overleve.  
 
Det skal lønne seg å jobbe med Leve hele livet. De kommunene som deltar i nettverk, vedtar 
hvordan reformen skal følges opp lokalt og integrerer dette i sine kommunale planer vil fra 
2021 bli prioritert i eksisterende og eventuelle nye øremerkede ordninger. For å stimulere til 
aktivitet allerede i 2020 foreslår vi et nytt tilskudd for utvikling av gode modeller for å bedre 

Alle landets kommuner 
 

 
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

19/4035-  

Dato 

19. november 2019 
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Side 2 
 

kvalitet, kompetanse og kontinuitet i omsorgstjenestene, i tråd med områdene i Leve hele 
livet.  
 
 
Planlegging for gode sykehjem og omsorgsboliger og lokale kjøkkenløsninger 
Som en del av arbeidet med Leve hele livet, vil jeg oppfordre dere til å planlegge for 
fremtidig behov for heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsboliger og gode, lokale 
kjøkkenløsninger.  
 
Det tar om lag 4-5 år ferdigstille et nytt bygg. For å møte den fremtidige behovsveksten, er det 
derfor helt nødvendig å starte planlegging og utbygging av heldøgns omsorgsplasser i 
sykehjem og omsorgsboliger nå.  
 
Vi har styrket investeringsordningen til heldøgns omsorgsplasser betydelig slik at staten 
dekker opp mot 70 prosent av investeringen. I statsbudsjettet for 2020 foreslår vi å gi tilsagn 
om tilskudd til 2000 flere og bedre heldøgns omsorgsplasser.  Dette utgjør en tilsagnsramme 
på om lag 3,6 mrd. kroner. Flere sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser en av våre 
viktigste, felles oppgaver.  
 
I høst etablerer vi også et investeringstilskudd til lokale kjøkkenløsninger med eget 
produksjonskjøkken. Vi vil foreslå til sammen 400 mill. kroner til denne ordningen de neste 4 
årene. Vi vet at en tredjedel av eldre som bor på sykehjem er underernærte eller står i fare for 
å bli det. Jeg håper dere satser på mat og måltider, og styrker ernæringsarbeidet for både 
sykehjemsbeboere og hjemmeboende eldre som er avhengig av assistanse.  
 
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 
Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ måte å organisere tjenestene praktisk og 
personlig bistand (personlig assistanse) på for personer med nedsatt funksjonsevne og stort 
behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Tjenesten organiseres slik at 
brukeren er arbeidsleder for assistenten og påtar seg ansvar for organisering og innhold ut fra 
egne behov.   
 
Stortinget rettighetsfestet denne ordningen i 2015. Målet var å sikre mennesker med stort 
tjenestebehov større mulighet til å ta ansvar for eget liv. Status i dag er at mange som klager 
til fylkesmannen om tildeling av BPA får medhold i sine klager. Jeg vil derfor oppfordre dere 
til å se nærmere på tildelingspraksis i egen kommune og følge med på de vurderingene 
fylkesmannen gjør. I rundskriv I-9/2015 får dere en utfyllende veiledning om regelverket. 
Dette kan bidra til at vi får en mer likeartet praksis på tvers av kommuner. Dere er valgt som 
ombudsmenn for deres innbyggere, og gode møter med det offentlige systemet bidrar til å 
bygge tillit til at man får den hjelpen man har krav på, når man trenger den. 
 
Jeg vil også gjøre oppmerksom på at regjeringen nå har nedsatt et eget Utvalg som skal se 
nærmere på BPA-ordningen og hvordan vi kan få den til å bli en enda mer treffsikker ordning. 
 
Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens 
Fra 1. januar 2020 har alle kommuner plikt til å tilby hjemmeboende personer med demens et 
dagaktivitetstilbud. Samtidig legges det øremerkede tilskuddet til dagtilbud inn i kommunenes 
frie inntekter. Jeg oppfordrer alle kommuner til å utnytte handlingsrommet de har til å utvikle 
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tilbud tilpasset lokale forhold og behov, og samarbeide med frivillige, interesseorganisasjoner 
eller lokale aktører om utvikling av gode og varierte tilbud, eks Inn på tunet tilbud.   
 
Eldreombud og aldersvennlig Norge 
Regjeringen vil styrke eldres stemme i samfunnet. Vi vil derfor etablere et eget eldreombud 
som skal ivareta eldres rettigheter, interesser og behov på alle samfunnsområder.  
Med nasjonalt program for et aldersvennlig Norge, som inngår i Leve hele livet, vil 
regjeringen bidra til å utvikle mer aldersvennlige løsninger sammen med eldre selv, 
kommuner, næringsliv, frivillighet, forskning mv.  
 
Vi har nedsatt Rådet for et aldersvennlig Norge, hvor sentrale organisasjoner er representert 
og vil bidra til å gi retning og forankre arbeidet i de ulike sektorene. Som del av arbeidet har 
KS startet et nasjonalt nettverk for aldersvennlige kommuner som jeg vil oppfordre 
kommunene til å være med i. Arbeidet skal bygge på medvirkning fra eldre selv og også 
engasjere de lokale eldrerådene. Se nettsiden aldersvennlig.no. Å legge bedre til rette for 
aktive og selvstendige eldre er til gavn for alle, og at et aldersvennlig samfunn bør engasjere 
alle generasjoner.  
 
Jeg ønsker dere lykke til i den kommende fireårsperioden! 
 
Med hilsen 
 

 
Sylvi Listhaug 
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Fra: Bernt Eirik Isaksen Lyngstad (bernt.lyngstad@kafjord.kommune.no)
Sendt: 26.11.2019 12.19.47
Til: Einar Pedersen; Trond Skotvold
Kopi: Greta Larsen; brittmargrethe@outlook.com

Emne: Fwd: TIL STYREMØTE 27. NOV 2019
Vedlegg: Vedr styret i Helse Nord - vedr behandling av Styresak 133-2019-2.docx

Til info og evt referat i kstyre 3. Des.

-B

Fra: Berit Fjellberg <Berit.Fjellberg@ntroms.no>
Sendt: Tuesday, November 26, 2019 12:12:15 PM
Til: postmottak@helse‐nord.no <postmottak@helse‐nord.no>
Kopi: Bernt Eirik Isaksen Lyngstad <bernt.lyngstad@kafjord.kommune.no>;
dan.havard.johnsen@lyngen.kommune.no <dan.havard.johnsen@lyngen.kommune.no>; Eirik Losnegaard Mevik
<Eirik.Mevik@kvanangen.kommune.no>; Geir Varvik <geir.varvik@storfjord.kommune.no>; Hilde Anita Nyvoll
<Hilde.Nyvoll@nordreisa.kommune.no>; Ørjan Albrigtsen <orjan@skjervoy.kommune.no>
Emne: TIL STYREMØTE 27. NOV 2019
 
Til styret i Helse Nord ved styreleder
 
Nord‐Troms Regionråd viser til vedlagte uttalelse fra dagens møte.
 
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

Til 
Styret i Helse Nord 
Ved styreleder Renate Larsen 
 
 
 

VEDR BEHANDLING AV STYRESAK 133-2019-2 
 
Ordførerne i Nord-Troms registrerer at Folkeaksjon for akuttsykehus i Alta har 
sendt epost til styret i Helse Nord for behandling hvor de legger Nord-Troms inn i 
sine beregningsmodeller for befolkningsgrunnlag.  
 
Vi gjør oppmerksom på at dette ikke har vært drøftet i Nord-Troms. Vi kjenner ikke 
til detaljer og konsekvenser av dette og vi har som utgangspunkt UNN som vårt 
foretrukne sykehus. Dersom dette blir aktuell sak, så ber vi om at Nord-Troms 
kommunene involveres tidlig i prosessen og får uttale seg.  
 
 
 
 

Nord-Troms 26.11.19 
 
 

 
(sign)        (sign) 
Ørjan Albrigtsen      Hilde Nyvoll 
Rådsordfører       saksordfører 
ordfører Skjervøy kommune    ordfører Nordreisa kommune 
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Fra: Postmottak KMD (postmottak@kmd.dep.no)
Sendt: 25.11.2019 07.42.39
Til: 
Kopi: 

Emne: 19/5051-10 Høring - endring i valgforskriften om valgdistrikter ved stortingsvalg - korrigert høringsnotat
Vedlegg: Høring - endring i valgforskriften om valgdistrikter ved sto (1104.pdf;Høringsnotat om endringer i
valgforskriften om valgdistri(1104.pdf

Se vedlagte saksdokumenter.
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Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 858 

Avdeling 
Kommunalavdelingen 

Saksbehandler 
Cathrine Sørlie 
22 24 72 52 

Høring - endring i valgforskriften om valgdistrikter ved stortingsvalg – 
korrigert høringsnotat  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette forslag til endringer i 

valgforskriften på høring. Høringsfristen er satt til tirsdag 14. januar 2020.  

 

Vi oppdaget feil i forskriftsteksten som ble sendt ut i går. Departementet sender derfor 

høringen ut på nytt i dag. Departementet beklager dersom denne feilen har skapt usikkerhet. 

 

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn 

høringssvar" på www.regjeringen.no/id2678342. Alle kan avgi høringsuttalelse. 

Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no.  

 

Stortinget vedtok 15. juni 2018 å beholde 19 valgdistrikter ved stortingsvalget i 2021 i 

påvente av en grundig utredning. For å unngå usikkerhet om hvilke kommuner som tilhører 

hvilket valgdistrikt, fikk departementet hjemmel til å gi en oversikt over dette i valgforskriften. 

Utgangspunktet for inndelingen er valgdistriktene slik de var i 2017.  

 

Forslaget som nå sendes på høring, nevner ved navn hvilke kommuner som inngår i hvilke 

valgdistrikt. Det er tatt hensyn til vedtatte grenseendringer.  

 

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal utrede og legge fram forslag til ny valglov i løpet 

av våren 2020. De skal også se på inndeling i valgdistrikter ved stortingsvalg.  

 

Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede 

organer eller andre som ikke er nevnt i høringslisten. 

 

Etter liste  

 

  

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

19/5051-10 

Dato 

22. november 2019 
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1. Innledning 
I dette høringsnotatet foreslås endringer i valgforskriften om valgdistrikter ved stortingsvalg. 

Endringen skal fastsettes med hjemmel i lov av 28. juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkesting 

og kommunestyrer (valgloven) § 11-1 andre ledd.   

Forskriften skal slå fast hvilke kommuner som hører til hvilket valgdistrikt ved stortingsvalg. Forslaget 

er en oppfølging av endringene i valgloven som ble vedtatt i Stortinget 15. juni 2018. Det ble da 

vedtatt at det skal være 19 valgdistrikter ved stortingsvalg, og det ble vedtatt at departementet gir 

forskrift om hvilke kommuner som inngår i de ulike valgdistriktene. Bakgrunnen for 

forskriftshjemmelen var at ikke alle grensejusteringer, sammenslåinger og kommunenavn var 

vedtatt da lovforslaget ble fremmet. Det er redegjort for hvilket valgdistrikt den nye kommunen skal 

tilhøre der strukturendring kunne ført til usikkerhet om hvilket valgdistrikt den nye kommunen skal 

tilhøre. Dette vil for eksempel gjelde for kommuner som slår seg sammen på tvers av en 

fylkesgrense. I høringsnotatets kapittel 3 redegjøres det for tilhørigheten til disse kommunene.  

Forslaget til forskriftsbestemmelse opplister de 19 valgdistriktene og kommunene som inngår i dem. 

Departementet understreker at bestemmelsen bare skal navngi hvilke kommuner som inngår i de 

ulike valgdistriktene og valgloven § 11-1 andre ledd gir ikke hjemmel til å vedta endringer utover det 

som allerede er vedtatt av Stortinget eller gjennom sammenslåingsvedtak.   

Departementet skal i henhold til Grunnloven § 57 beregne ny mandatfordeling for stortingsvalg 

våren 2020, og hvilke kommuner som inngår i de ulike valgdistriktene ved stortingsvalg må være 

fastsatt i forskrift før dette gjøres.  

2. Bakgrunn for forslaget 
Grunnloven § 57 andre ledd slår fast at landet skal deles i 19 valgdistrikter ved stortingsvalg. 

Bestemmelsens femte ledd slår fast hvordan antall stortingsrepresentanter som skal velges fra hvert 

valgdistrikt blir utregnet. Antall mandater hvert valgdistrikt skal ha bestemmes på grunnlag av 

forholdet mellom innbyggertallet og areal i hvert distrikt, og innbyggertallet og arealet i hele riket. 

Denne utregningen skal skje hvert åttende år. Ny utregning skal gjøres i 2020 med virkning for 

stortingsvalget i 2021.  

Nærmere bestemmelser om inndelingen i valgdistrikt og fordelingen av mandatene mellom 

valgdistriktene er fastsatt i valgloven, jf. bestemmelsens sjette ledd.  

Valgloven § 11-1 har bestemmelser om valgdistriktene ved stortingsvalg. Valgloven § 11-3 gir 

departementet ansvar for å fordele mandatene på valgdistriktene, og å underrette Stortinget om 

utfallet av mandatfordelingen.  
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Stortinget vedtok enstemmig endringer i valglovens bestemmelse i § 11-1 om valgdistrikter ved 

stortingsvalg 15. juni 2018 som følge av endringer i fylkesstrukturen. Før endringen slo 

bestemmelsen fast at hvert fylke utgjør et valgdistrikt. Endringen innebærer at bestemmelsens 

første ledd nå fastsetter de 19 valgdistriktene som tilsvarer de 19 fylkene som utgjorde 

valgdistriktene ved stortingsvalget i 2017 og ved tidligere stortingsvalg. Det framgår av Prop. 76 L 

(2017–2018) at departementet la vekt på at å holde på 19 valgdistrikter ved valget i 2021, er en 

forutsigbar løsning, og som sikrer hensynsynene til geografisk og partipolitisk representasjon.   

Det ble også vedtatt en forskriftshjemmel i bestemmelsens andre ledd, som innebærer at 

departementet gir forskrift om hvilke kommuner som inngår i de ulike valgdistriktene. Det er 

presisert i Prop. 76 L (2017–2018) at forskriften bare skal navngi kommunene som hører til 

valgdistriktene. Bakgrunnen for at forskriftshjemmelen ble vedtatt var at ikke alle sammenslåinger, 

grensejusteringer og navneendringer var vedtatt da lovforslaget ble fremmet.  

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal utrede forslag til ny valglov, herunder framtidig inndeling 

av valgdistriktene ved stortingsvalg. Utvalget vil levere sin utredning innen 31. mai 2020. 

Departementet tar sikte på at ny valglov vil gjelde fra stortingsvalget 2025.  

Hver kommune hører til et fylke. Hvilke kommuner som hører til de ulike valgdistriktene følger av 

kommunens fylkestilhørighet. Den enkelte kommunes tilhørighet til valgdistriktene vil fremdeles 

følge kommunenes tilhørighet til de 19 fylkene som utgjorde valgdistriktene i 2017. Det er videre 

vedtatt hvilket fylke (og ved behov hvilket valgdistrikt) den enkelte kommune tilhører i beslutninger 

om grenseendringer. Departementet mener likevel det er behov for en samlet og entydig oversikt 

over hvilke kommuner som tilhører hvert valgdistrikt. 

3. Strukturendringer som får betydning for inndelingen i valgdistrikter 
I beslutningene om grenseendringer som går på tvers av fylkesgrenser, er det vedtatt hvilket fylke 

kommunen skal tilhøre. Der det er nødvendig på grunn av sammenslåing av fylker, er det også 

vedtatt hvilket valgdistrikt kommunene skal tilhøre ved stortingsvalget i 2021.  

Sammenslåingen av Rissa og Leksvik til Indre Fosen kommune  
Rissa kommune (Sør-Trøndelag) og Leksvik kommune (Nord-Trøndelag) ble slått sammen til Indre 

Fosen kommune med virkning fra 1. januar 2018. Den nye kommunen, Indre Fosen, skal ved 

stortingsvalget i 2021 tilhøre Sør-Trøndelag valgdistrikt, jf. § 1 i forskrift om sammenslåing av Rissa 

kommune i Sør-Trøndelag fylke og Leksvik kommune i Nord-Trøndelag fylke.  

Kommunesammenslåinger vedtatt i Stortinget juni 2017 
Stortinget vedtok ved behandlingen av Prop. 96 S (2016–2017) Endringer i kommunestrukturen i juni 

2017, seks kommunesammenslåinger som med virkning fra 1. januar 2020 har betydning for 

valgdistriktsinndelingen.  

Aurskog-Høland  

Rømskog kommune (Østfold) og Aurskog-Høland kommune (Akershus) ble slått sammen. Det ble 

vedtatt at fylkesgrensen mellom Akershus og Østfold justeres slik at den nye kommunen blir en del 

av Akershus fylke (vedtak 815).  

Asker kommune 
Røyken kommune (Buskerud), Hurum kommune (Buskerud) og Asker kommune (Akershus) ble slått 

sammen. Det ble vedtatt at fylkesgrensen mellom Akershus og Buskerud justeres slik at den nye 

kommunen blir en del av Akershus fylke (vedtak 816).  
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Drammen kommune 
Svelvik kommune (Vestfold), Drammen kommune (Buskerud) og Nedre Eiker kommune (Buskerud) 

ble slått sammen. Det ble vedtatt at fylkesgrensen mellom Buskerud og Vestfold justeres slik at den 

nye kommunen blir en del av Buskerud fylke (vedtak 817).  

Volda kommune 
Hornindal kommune (Sogn og Fjordane) og Volda kommune (Møre og Romsdal) ble slått sammen. 

Det ble vedtatt at fylkesgrensen mellom Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane justeres slik at den 

nye kommunen blir en del av Møre og Romsdal fylke (vedtak 818).  

Heim kommune 
Halsa kommune (Møre og Romsdal), Hemne kommune (Sør-Trøndelag) og deler av Snillfjord (Sør-

Trøndelag) ble slått sammen. Det ble vedtatt at fylkesgrensen mellom Trøndelag og Møre og 

Romsdal justeres slik at den nye kommunen hvor Halsa inngår, blir en del av Trøndelag fylke (vedtak 

819). I Prop. 96 S (2016–2017) s. 91 framgår det at «Dersom nåværende fylkesinndeling benyttes 

som valgdistrikt ved stortingsvalget i 2021, skal den nye kommunen regnes med til Sør-Trøndelag». 

Tjeldsund kommune 
Tjeldsund kommune (Nordland) og Skånland kommune (Troms) ble slått sammen. Det ble vedtatt at 

fylkesgrensen mellom Troms og Nordland justeres slik at den nye kommunen blir en del av Troms 

fylke (vedtak 820).  

Fylkesgrensejusteringer vedtatt i Stortinget juni 2018 
Stortinget vedtok i juni 2018 ved behandling av Prop. 88 S (2017–2018) Kommuneproposisjonen 

2019 tre fylkesgrensejusteringer med virkning fra 1. januar 2020 som har betydning for 

valgdistriktsinndelingen.  

Lunner kommune 

Fylkesgrensen mellom Oppland og Akershus justeres slik at Lunner kommune  blir en del av Viken 

fylke (vedtak 927). I Prop. 88 S (2017–2018), s. 48 framgår det at «Dersom fylkesinndelingen med 19 

fylker slik den var i 2017 benyttes som valgdistrikt ved stortingsvalget i 2021, skal Lunner kommune 

tilhøre Akershus valgdistrikt».  

Jevnaker kommune 

Fylkesgrensen mellom Oppland og Buskerud justeres slik at Jevnaker kommune blir en del av Viken 

fylke (vedtak 926). I Prop. 88 S (2017–2018) s. 48 framgår det at «Dersom fylkesinndelingen med 19 

fylker slik den var i 2017 benyttes som valgdistrikt ved stortingsvalget i 2021, skal Jevnaker 

kommune tilhøre Buskerud valgdistrikt».  

Rindal kommune 

Fylkesgrensen mellom Møre og Romsdal og Trøndelag justeres slik at Rindal kommune blir en del av 

Trøndelag fylke (vedtak 925). I Prop. 88 S (2017–2018) s. 47 framgår det at «Dersom 

fylkesinndelingen med 19 fylker slik den var i 2017 benyttes som valgdistrikt ved stortingsvalget i 

2021, skal Rindal tilhøre Sør-Trøndelag valgdistrikt». 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser 
Som beskrevet i Prop. 76 L (2017–2018), vil gjennomføringen av stortingsvalget i 2021 ha en 

administrativ konsekvens for fylkesvalgstyrene i de fylkene som er berørt av sammenslåinger. 

Fylkesvalgstyrene har en rekke oppgaver i forbindelse med gjennomføringen av stortingsvalg, som 

behandling av listeforslag, kontrolltelling av stemmer og fastsettelse av valgoppgjør. Ved valget i 
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2021 vil en del fylkesvalgstyrer ha ansvar for mer enn ett valgdistrikt. Fylkesvalgstyret i Viken vil for 

eksempel ha ansvar for valgdistriktene Akershus, Østfold og Buskerud. Departementet vil sørge for 

at fylkesadministrasjonene får god og tilpasset opplæring i forkant av valget i 2021, slik at de er best 

mulig forberedt for denne oppgaven. Gjennomføringen kan gjøres innenfor gjeldende rammer.  

Videre vil de vedtatte sammenslåingene og grensejusteringene innebære at Valgdirektoratet må 

tilpasse valgadministrasjonssystemet EVA. Forvaltning av EVA er en del av direktoratets 

kjernevirksomhet. Valgdirektoratet vil utføre disse tilpasningene som en del av sitt løpende 

utviklingsarbeid innenfor gjeldende budsjettrammer.  

Som nevnt ovenfor har grenseendringene ført til at enkelte kommuner eller deler av kommuner, vil 

tilhøre et annet valgdistrikt ved stortingsvalget i 2021 enn de gjorde ved stortingsvalget i 2017. Selv 

om dette er vedtatt i forbindelse med vedtak om grensejustering, er det som allerede nevnt, behov 

for en samlet og entydig oversikt over hvilke kommuner som tilhører hvert valgdistrikt.  

5. Forslag til forskrift  
I forskrift 2. januar 2003 nr. 5 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer 

(valgforskriften) gjøres følgende endringer: 

Nytt Kapittel 9 A i valgforskriften skal lyde: 

Kapittel 9 A. Valgdistrikter ved stortingsvalg (jf. valgloven § 11-1) 

§ 41a Valgdistrikter ved stortingsvalg 

Ved valg til Stortinget velges medlemmer med varamedlemmer fra følgende valgdistrikter: 

a) Østfold valgdistrikt, som består av kommunene Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, 

Hvaler, Aremark, Marker, Indre Østfold, Skiptvet, Rakkestad, Råde og Våler (Østf.)  

b) Akershus valgdistrikt, som består av kommunene Vestby, Nordre Follo, Ås, Frogn, Nesodden, 

Bærum, Asker, Aurskog-Høland, Rælingen, Enebakk, Lørenskog, Lillestrøm, Nittedal, Gjerdrum, 

Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Nannestad, Hurdal og Lunner  

c) Oslo valgdistrikt, som består av Oslo kommune 

d) Hedmark valgdistrikt, som består av kommunene Kongsvinger, Hamar, Ringsaker, Løten, 

Stange, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Grue, Åsnes, Våler (Hedm.), Elverum, Trysil, Åmot, Stor-Elvdal, 

Rendalen, Engerdal, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Os  

e) Oppland valgdistrikt, som består av kommunene Lillehammer, Gjøvik, Dovre, Lesja, Skjåk, 

Lom, Vågå, Nord-Fron, Sel, Sør-Fron, Ringebu, Øyer, Gausdal, Østre Toten, Vestre Toten, Gran, 

Søndre Land, Nordre Land, Sør-Aurdal, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang  

f) Buskerud valgdistrikt, som består av kommunene Drammen, Kongsberg, Ringerike, Hole, Flå, 

Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål, Hol, Sigdal, Krødsherad, Modum, Øvre Eiker, Lier, Flesberg, Rollag, Nore 

og Uvdal og Jevnaker  

g) Vestfold valgdistrikt, som består av kommunene Horten, Holmestrand, Tønsberg, Sandefjord, 

Larvik og Færder  
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h) Telemark valgdistrikt, som består av kommunene Porsgrunn, Skien, Notodden, Siljan, 

Bamble, Kragerø, Drangedal, Nome, Midt-Telemark, Tinn, Hjartdal, Seljord, Kviteseid, Nissedal, 

Fyresdal, Tokke og Vinje  

i) Aust-Agder valgdistrikt, som består av kommunene Risør, Grimstad, Arendal, Gjerstad, 

Vegårshei, Tvedestrand, Froland, Lillesand, Birkenes, Åmli, Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle 

og Bykle  

j) Vest-Agder valgdistrikt, som består av kommunene Kristiansand, Lindesnes, Farsund, 

Flekkefjord, Vennesla, Åseral, Lyngdal, Hægebostad, Kvinesdal og Sirdal  

k) Rogaland valgdistrikt, som består av kommunene Eigersund, Stavanger, Haugesund, 

Sandnes, Sokndal, Lund, Bjerkreim, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Sola, Randaberg, Strand, Hjelmeland, 

Suldal, Sauda, Kvitsøy, Bokn, Tysvær, Karmøy, Utsira og Vindafjord 

l) Hordaland valgdistrikt, som består av kommunene Bergen, Etne, Sveio, Bømlo, Stord, Fitjar, 

Tysnes, Kvinnherad, Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Voss, Kvam, Samnanger, Bjørnafjorden, Austevoll, 

Øygarden, Askøy, Vaksdal, Modalen, Osterøy, Alver, Austrheim, Fedje og Masfjorden  

m) Sogn og Fjordane valgdistrikt, som består av kommunene Kinn, Gulen, Solund, Hyllestad, 

Høyanger, Vik, Sogndal, Aurland, Lærdal, Årdal, Luster, Askvoll, Fjaler, Sunnfjord, Bremanger, Stad, 

Gloppen og Stryn  

n) Møre og Romsdal valgdistrikt, som består av kommunene Kristiansund, Molde, Ålesund, 

Vanylven, Sande, Herøy (M. og R.), Ulstein, Hareid, Ørsta, Stranda, Sykkylven, Sula, Giske, Vestnes, 

Rauma, Aukra, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Surnadal, Smøla, Aure, Volda, Fjord og 

Hustadvika  

o) Sør-Trøndelag valgdistrikt, som består av kommunene Trondheim, Frøya, Osen, Oppdal, 

Rennebu, Røros, Holtålen, Midtre Gauldal, Melhus, Skaun, Malvik, Selbu, Tydal, Indre Fosen, Heim, 

Hitra, Ørland, Åfjord, Orkland og Rindal  

p) Nord-Trøndelag valgdistrikt, som består av kommunene Steinkjer, Namsos, Meråker, 

Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Snåsa, Lierne, Røyrvik, Namsskogan, Grong, Høylandet, Overhalla, 

Flatanger, Leka, Inderøy og Nærøysund  

q) Nordland valgdistrikt, som består av kommunene Bodø, Narvik, Bindal, Sømna, Brønnøy, 

Vega, Vevelstad, Herøy (Nordl.), Alstahaug, Leirfjord, Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Dønna, Nesna, 

Hemnes, Rana, Lurøy, Træna, Rødøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Fauske, Sørfold, Steigen, 

Lødingen, Evenes, Røst, Værøy, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Bø, Øksnes, Sortland, Andøy, 

Moskenes og Hamarøy  

r) Troms valgdistrikt, som består av kommunene Tromsø, Harstad, Kvæfjord, Tjeldsund, 

Ibestad, Gratangen, Lavangen, Bardu, Salangen, Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Senja, Balsfjord, Karlsøy, 

Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen  

s) Finnmark valgdistrikt, som består av kommunene Alta, Vardø, Vadsø, Hammerfest, 

Kautokeino, Loppa, Hasvik, Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Karasjok, Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Tana, 

Nesseby, Båtsfjord og Sør-Varanger  
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Notat - Befolknings- og næringsutvikling Kåfjord kommune 2019 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Notat til orientering - Befolknings- og næringsutvikling Kåfjord kommune 2019 
2 Presentasjon av tall - Notat til orientering - Befolknings- og næringsutvikling Kåfjord 

kommune 2019 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Notatet tas til orientering.  
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Dette notatet er initiert av kommunedirektøren for å bidra til å danne bakgrunn for videre 
utvikling av Kåfjordsamfunnet. Ut fra dette dokumentet kan en hente bakgrunnsmateriale for 
utarbeidelse av flere deler av kommuneplanen. 
 
Tallene som ligger til grunn for innholdet i notatet er hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og 
fra Kommuneprofilen. Kommuneprofilen er et nettsted som sammenstiller og tilgjengeliggjør 
grunnlagsdata som er hentet fra SSB. Notatet er laget slik at det forholdsvis enkelt kan 
oppdateres når det foreligger nye tall til neste år.  
 
Notatet er utarbeidet gjennom 2019 av kommuneplanlegger og næringskonsulent i nær dialog 
med kommuneledelsen. 
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Vurdering 
Notatet inneholder en sammenstilling av aktuell statistikk for Kåfjordsamfunnet med 
kommentarer betraktninger. Her er få forslag til svar, men en opptakt til en lang rekke spørsmål. 
Det virker klart at det må gjøres en innsats på flere felt. Det må prioriteres hvilke felt som skal 
jobbes med. Arbeidet må planlegges, gjennomføres og evalueres. Det kan være en idé å 
arrangere et arbeidsmøte for kommunestyret over nyttår. Her kan en jobbe gjennom materialet 
på en grundig måte og gjøre vurderinger med hensyn til retning på arbeidet med utvikling.  
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2. Sammendrag
 ”Å være et livskraftig og levende lokalsam-
funn for alle innbyggere. Det skal dermed 
legges til rette for variert og attraktivt næ-

ringsliv, samt et godt livsløp for hele befolk-
ningen som bygger videre på vår egen kultur 

og tradisjoner.”
Kåfjord kommunes visjon

I visjonen vil utviklingstrekk knyttet til befolk-
ningsutviklingen, antall og sammensetning, og 
nærings- og arbeidsplassutvikling, og sysselset-
ting være viktige vurderingstema. Mange andre 
kommuner har i sitt arbeid med utviklingen av 
sitt lokalsamfunn forankret sitt utviklingsarbeid i 
utfordringer knyttet til de samme tema. 

I en tid i Norge hvor økningen i folketallet har 
vært historisk høy opplever Kåfjord befolknings-
nedgang. Det er en negativ fødselsbalanse og det 
flytter flere ut fra Kåfjord enn det flytter inn.   

Flyttebalansen har vært hjulpet til det positive av 
asylmottak, men når dette er avviklet er tallene 
igjen røde. Det er vanlig i Norge at flyttemønstre 
henger nøye sammen med utviklingen i antallet 
arbeidsplasser. 

Kåfjord kommune er midt i eldrebølgen. Gjen-
nomsnittsalderen er høy sammenliknet med an-
dre kommuner, og som andre steder er man be-
kymret for hvem som skal sørge for de eldre med 
skattepenger og omsorg. Den yrkesaktive andelen 
blir stadig lavere og det blir flere eldre. Dette pre-
ger store deler av distrikts-Norge. 

Utdanningsnivået i Kåfjord er lavt, men gradvis 
stigende. Utdanning og lønn henger sammen, og 
Kåfjordingene har tilsvarende lav gjennomsnitt-
sinntekt. Gjeldsnivået henger gjerne også sammen 
med inntektsnivået, og for Kåfjord er gjeldsnivået 
naturlig lavt.

Kulturlivet er rikt og preget av sterke institusjo-
ner og lange tradisjoner. Aktivitetsnivå på festi-
valfronten er høyt, med urfolksfestivalen Riddu 
Riđđu som har fire heltidsansatte, fiskefestival 
ved fjorden og isfiskekonkurranse på fjellet. Hus-
flidstradisjonene står sterkt med flere lag og egen 
rokkefestival. Her er fem idrettslag og aktivt fri-
luftsliv organisert gjennom stor frivillighet i Nord-
Troms friluftsråd.  

Næringslivet i Kåfjord opplever i liten grad nyeta-
blering i de tradisjonelle næringene som jordbruk 
og fiske, og antall aktive gårdsbruk er nedadgåen-
de. Det er likevel mangel på dyrka mark i enkelte 
områder og flere ønsker de kunne drive større. 
Fiskeriene svinger med forekomsten og det er nå 
ni-ti båter som deltar på vinterfisket i Finnmark. 
Fiskemottakene i Djupvik og Manndalen drives 
med små marginer og med offentlig driftsstøtte.
  
Det har vært god vekst innen bygg og anlegg – 
godt hjulpet av de store offentlig finansierte ut-
byggingsprosjektene i kommunen med tuneller, 
skredforebygging, veier og helsetun. Det er stadig 
nye etableringer av virksomheter og gledelige til-
skudd innenfor kompetansearbeidsplasser.

Alle disse statistikkene og analysene leder frem 
til noen spørsmål som må besvares for å stake ut 
veien videre:

- Hva skal til for at folk skal velge å bosette seg i 
Kåfjord?

- Hva skal til for å skape attraktive tilbud for be-
søkende?

- Hvorfor skal bedrifter etablere seg i Kåfjord og 
hva skal til for å skape flere kompetansearbeids-
plasser?
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3. Begrepsforklaring

3.1 Begrepsforklaringer

Integrert bo- og arbeidsmarkedsregion. Det-
te er ikke en administrativ region, men en region 
som manifesterer seg ved varig menneskelig sam-
handling innen et geografisk begrenset område.  
Transportøkonomisk institutt skriver at bo- og ar-
beidsmarkedsregioner (BA-regioner) er en form 
for økonomiske regioner, der samhandlingen det 
er snakk om handler om arbeidsmarkeds-integra-
sjon og eventuelt felles tjenestebase for innbyg-
gerne. En BA-region kan dermed forstås som en 
region med felles markeder for arbeidskraft og ar-
beidsplasser, der innbyggerne ikke trenger å flytte 
eller bruke vesentlig tid på å reise for å arbeide. 
Dette er utgangspunktet for denne inndelingen. 

Bostedattraktivitet. Et sted har bostedsattrak-
tivitet når det er flere som bosetter seg der enn 
forventet. For å oppnå bostedattraktivitet må 
kommunen gjennomføre tiltak som fører til at der 
er flere som bosetter seg i kommunen, enn det 
som er forventet i årene fremover.

Bedriftsattraktivitet. Et sted har bedriftsattrak-
tivitet når det skapes flere arbeidsplasser enn for-
ventet. For å oppnå bedriftsattraktivitet må kom-
munen legge til rette for bedriftsetableringer som 
gir mer vekst i antall arbeidsplasser enn det som 
er forventet i årene fremover.

Besøksattraktivitet. Et sted har besøkssattrak-
tivitet når det skapes flere arbeidsplasser enn 
forventet innen besøksnæringene. For å oppnå 
besøksattraktivitet må kommunen legge til rette 
for etablering og utvidelse av arbeidsplasser i be-
søksnæringer som går utover det som er forven-
tet. Besøksnæringene er alt fra dagligvarebutik-
ker til overnattingssteder og opplevelsesbedrifter.

Strukturelle forhold. I denne sammenhengen 
tenker vi på forhold som er utenfor vårt hand-
lingsrom – forutsetninger vi som kommune ikke 
kan påvirke, men som påvirker utviklingen. Her 
tenker vi på forhold som er egnet for regional- el-
ler nasjonalpolitiske tiltak og naturgitte forhold - 
demografiske-, geografiske- og geologiske. 

Median er et mer treffsikkert mål for å finne ut av 
hva som er «midt på treet» enn gjennomsnitt. Me-
dian får en f.eks. ved å telle opp hvor mange som 
har inntekt, og så se på hvor stor inntekt den som 
ligger i midten av denne rekka har. På den måten 
vil ikke personer med svært stor inntekt i stor 
grad påvirke hva som er midt på treet. 

Matrikkelen er Norges offisielle register over fast 
eiendom, herunder bygninger, boliger og adres-
ser. Matrikkelen er ett av landets tre basisregistre, 
sammen med Enhetsregisteret og Det sentrale fol-
keregisteret.

Ved utarbeidelsen av et slikt notat blir det brukt 
forskjellige ord, uttrykk og begreper for å beskri-
ve ulike tema som blir belyst gjennom arbeidet. 
Gjennom arbeidet til Telemarksforskning ble vi 
introdusert for ord som bostedsattraktivitet og 
strukturelle forhold for å beskrive samfunnets 
utvikling. Gjennom statistikkanalysen og annen 
litteratur kommer begreper som arbeidsmarked-
sintegrasjon og aldersbæreevne frem som beskri-
vende uttrykk. 

Under er noen av de sentrale begrepene brukt i 
notatet forklart nærmere.
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Bærekraftbegrepet. Økonomisk bærekraft 
handler om hvor lenge virksomheten klarer seg 
på lang sikt, ikke minst om foretaket har et stabilt 
marked for sine produkter og tjenester. Sosial bæ-
rekraft viser til arbeidsforholdene. Gode arbeids-
betingelser og innsats mot korrupsjon inngår i 
dette. Miljømessig bærekraft handler ikke bare 
om bedriftens kjernevirksomhet, men også om 
hvordan foretaket påvirker miljøet gjennom hele 
sin verdikjede.

Aldersbæreevne. Aldersbæreevnen viser forhol-
det mellom den yrkesaktive befolkningen og den 
eldre delen av befolkningen, og er viktig for fram-
tidas økonomiske bæreevne og for velferdstilbud 
og helse- og omsorgstjenester.

Attraktivitetenes sammenheng. Det er viktig 
å forstå man ikke trenger å inneha alle typene 
attraktivitet. Som beskrevet under kapittelet om 
pendling kan man ha høy bostedsattraktivitet, 
samtidig som man har lav bedriftsattraktivitet, 
hvis mange bor i Kåfjord, men jobber utenfor 
kommunen.
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4.2 Hvor tallene kommer fra

4. Bakgrunn
Kåfjord møter samfunnsmessige utfordringer i det daglige. Kommunen har som mål å stimu-

lere til god og positiv utvikling av lokalsamfunnet, og vil jobbe for å opprettholde arbeids-
plasser og folketall. Dette dokumentet er laget for å beskrive og analysere dagens situasjon 

og skape interesse og engasjement for å løse utfordringene med vekst og utvikling. 

Dokumentet har tre hovedavsnitt, innledning og bakgrunn, statistikkdel og til sist et avsnitt 
med vurdering og anbefalinger.

Kåfjord en liten kommune. 991,18 km² med i 
underkant av 2100 innbyggere Den ligger midt i 
Nord-Troms og grenser til fjellet i Finland. Kå¬fjor-
dingene har Tromsø som sin by og godt sam¬ar-
beid med nabokommunene. Fjorden er preget av 
bratte og høye fjell og E6 som virker å bli en mer 
og mer populær europavei. Kåfjord kommune har 
store utfordringer knyttet til ulike naturfarer som 
f.eks. kvikkleire, snøskred, jordskred, sørpeskred 
fjellskred, steinsprang, flomfare osv. Dette tas 
hensyn til i kommunens planarbeid, beredskap, 
areal mv.

Gjennom kommunens arealplan opplyses frem-
kommer opplysninger om ledige og ferdigreguler-
te næringsarealer i alle kommunedeler. I arbeidet 
med arealplanen ble det også tilgjengelige bolig-
tomter gjennomgått. I følge planen er det tilgjen-
geligheten til tomter for eneboliger stor nok til å 
dekke behovet i kommunens deler. Planen peker 
videre på utfordringer knyttet til alternativer til 
eneboliger som boform, utleie, små leiligheter 
mm.

Gáivuotna Kåfjord har inn til nå  ikke vært en ty-
pisk hyttekommune med stor etterspørsel etter 
tomter for fritidsbebyggelse. Vedrørende areal til 
hytter, fritidshus opplyser arealplanen at det fin-
nes noen etablerte hyttefelt, men hovedsakelig 
blir fritidsbebyggelsen oppført på tomter som er 
blitt fradelt fra familiens eiendom.  Kommunen 

ikke avsatt arealer til hyttebygging men peker på 
at vil det være opp til de enkelte grunneierne å se 
på mulighetene til formålet.

Næringsveiene i Kåfjord har vært preget av jord-
bruk og fiske ofte i en eller annen kombinasjon 
med annen lønnsinntekt. I kommunen er det også 
lange tradisjoner innen bygg og anleggsvirksom-
heter. Fortsatt er en relativt stor andel av bedrif-
tene knyttet til bygg og anleggsbransjen. Svært 
mange av innbyggerne har hatt sitt arbeid innen 
dette feltet og da ofte med lange pendlingsveier. 
I kommunen har det i siste årene vært fokus på 
utvikling av reiseliv og kulturnæringer. Kommu-
nen har sammen med andre gjort flere tiltak for å 
legge til rette for utviklingen av besøksnæringen. 
Den desidert største virksomheten er Kåfjord 
kommune med 260 sysselsatte fordelt på 210 år-
sverk. Av disse utgjør kvinneandelen 72 %.

Befolkningsmessig hører kommunen inn under 
begrepet «småkommune». Befolkningsutviklin-
gen har vært preget av tilbakegang, i likhet med 
de aller fleste disktrikskommuner. 

Statistikksamlingen er produsert våren 2019 og 
basert på nyeste tilgjengelige statistikk.  Hovedkil-
den er nettstedet kommuneprofilen.no som lager 
grafiske fremstillinger og tabeller av data hentet 
fra Statistisk sentralbyrå, SSB.no.  Sammenlignin-
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4.3 Sett fokus

Det er skrevet mye om utvikling i kommuner. Te-
lemarksforskning bruker blant annet tre former 
for attraktivitet når de skal analysere og beskrive 
vekst på steder.

4.3.1 Attraktivitet
Bedriftsattraktivitet er når bedrifter produserer 
mer varer og tjenester som selges utenfor regio-
nen eller utenfor landet enn man skulle forvente. 

Eksempler her kan være varer fra landbruk, fiske, 
all form for industri og teknologiske tjenester.

Besøksattraktivitet handler om besøksnærin-
gene. Det er kjøpekraft som kommer utenfra med 
personlig oppmøte på stedet. Det er næringsakti-
vitet skapt av at kunden må møte opp personlig. 
Butikkhandel (ikke internetthandel), servering, 
overnatting, opplevelser og personlige tjenester 
er bransjer som vi regner som besøksnæringer. 
Årsaken til at vi velger å isolere besøksnæringene, 
er at de vil reflektere om et område er attraktivt å 
besøke.

Bostedsattraktivitet. Noen steder har en svakere 
utvikling av arbeidsplasser, men en bedre befolk-
ningsutvikling enn hva arbeidsplassutviklingen 
skulle tilsi. Da sier vi at de har positiv bostedsat-
traktivitet.

Man vil skape vekst ved å øke attraktiviteten sam-
let sett. Man vil ha vekst i antall bedrifter som gjør 
annet enn å serve kommunens egne innbyggere - 
man vil at folk utenfra skal komme hit og bruke 
pengene sine her og man vil at folk skal slå seg ned 
her og trives, selv om de må jobbe andre steder.

4.3.2 Handlingsrom
Det er ikke alt som kan gjøres noe med i en kom-
mune. Dette kaller vi strukturelle forhold – forut-
setninger for det man holder på med. Innsatsen 
lokalt eller regionalt må settes inn på de forhold 
som en kan gjøre noe med. Man må øke attrak-
tiviteten for å få til vekst og innsatsen må få en 
virkning.
 
Ett eksempel: I en overgang fra tradisjonelle næ-
ringer til mer tjenesteproduserende næringer bør 
en ikke bruke energien på forhold en ikke har noen 
direkte påvirkning på. Om klimaet endrer ramme-
betingelsene kan en ikke bruke all energien på å 
motvirke dette, selv om det også er viktig - men 
man må sørge for at en omstiller sin virksomhet 
til nye forhold.

4.1 Kommunens roller

Kommunen har ulike roller innenfor samfunns- 
og næringsutvikling, bla: 

- Gjennom kommuneplan legge til rette for bruk 
av arealer, (arealplan, kystsoneplan, regulerings-
planer mv) 

- Gjøre investeringer og/eller stimulere til tiltak 
for bo – næringsrettet infrastruktur, (boligom-
råder, næringsarealer, samferdsel, bredbånd, 
vann-/avløp, mm) 

- Gi råd og veiledning i forbindelse med bedrifts- 
og  arbeidsplassetableringer, (førstelinjetje-
neste). 

- Forvaltningsoppgaver tilknyttet næringsvirk-
somhet, byggetillatelser, bruksendringer, løyver, 
sikringstiltak m.m. 

- Forvalte ulike tilskuddsmidler, (næringsfond, 
næringslån, Smil-midler, landbruk mm) 

- Inspirere til oppstart og bidra til å bygge nett-
verk

ger er i hovedsak gjort med Nord-Troms 4, kom-
munene Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænan-
gen. 
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4.4 Målsetting

I planlegging av samfunnsutvikling må en ha kla-
re, langsiktige og omforente mål. Det må vites hvor 
en står nå for å forstå hvordan en skal gå frem. 

Om utviklingen går feil vei er det en endring som 
må til, og dette får en til gjennom evaluering av 
situasjon, vurdering av mulige tiltak og tilpasning 
til strukturelle forhold.  Hvis ett av målene er å 
opprettholde eller øke befolkningen må det sees 
på hva årsaken kan være og vurderes hvilke tiltak 
som kan settes i verk.

Med statistikken for Kåfjord som bakgrunn er det 
tydelig at Kåfjord må bli mer attraktiv. Attraktiv 
for bedriftsetablering og som arbeidsplass, at-
traktiv å besøke og attraktiv som bosted. Disse at-
traktivitetene må balanseres for at helheten skal 
bli utviklingsrettet. Hvis det for eksempel opp-
rettes mange Airbnb-boliger eller turistutleiehus 
kan det være bra for besøksattraktiviteten men 
heller dårlig for bedriftsattraktiviteten og bosted-
sattraktiviteten fordi de vil konkurrere med lokalt 
etablert næringsliv og presse prisene på bolig-
markedet for folk som vil flytte hit og bo.  

4.5 Gjennomførte tiltak

Kåfjord kommune har godt utbygd infrastruktur 
som veier, havner, bredbånd og kommunalt tjenes-
tetilbud i hver bygd. Kåfjord kommune har over 
lang tid gjennomført en rekke tiltak for å fremme 
positiv samfunnsutvikling: 

Kommunal planlegging - samfunns- og arealdel, 
herunder interkommunal kystsoneplan 

Stedsutvikling - Løkvoll, Birtavarre, Olderdalen, 
Djupvik havn, Manndalen havn

Boligutbygging - Bjørkholdt, Kåfjord boliger, 
Ungbo 

Turist-/opplevelsesnæring - Gorza-brua, tursti-
er, eierskap i Visit Lyngenfjord, prosjekt småsam-
funnssatsing, Ishavet – Halti, eierskap i Halti næ-
ringshage, støtte til urfolksfestivalen    
Riddu Riđđu, prosjekt Bærekraftig besøksforvalt-
ning, Interregprosjekt for forvaltning av naturen 
rundt Halti 

Samferdsel og kommunikasjon - E-6 Nordne-
stunellen, Djupvik havn, Manndalen havn, bred-
båndsdekning 

Næringsutvikling – deltakelse i regionale grün-
derprosjekter og samarbeid med andre kommu-
ner i regionen og kompetanse og informasjon, 
deltakelse i fylkesdrevne møteplasser for næ-
ringsutvikling, kursarrangementer og faste møte-
punkter for reiseliv og fiske.  

Utdanning – Kåfjord kommune har støttet opp om 
og bidratt til utviklingen av Nord-Troms studie-
senter og til utvikling av videregående opplæring.  
Kommunen deltar hvert år på utdanningsmesse i 
Tromsø og i Nordreisa for å vise elever og studen-
ter hva som er mulighetene for jobb i Kåfjord.

Samisk språk - Kåfjord kommune har siden 2014 
vært innlemmet i forvaltningsområde for samisk 
språk. Dette har kunnet bidra til at Kåfjord har et 
attraktiv for samiskspråklige.
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5. Befolkning

Folketallet sier noe om et sted er i utvikling. Går det ned oppfattes det som negativt og 
går det opp er det tegn på vekst. Bak vekst eller nedgang finner en utvikling som bidrar til 
endringer. Noe av utviklingen kan en påvirke lokalt og regionalt, noe må det nasjonale og 

internasjonale grep til å endre og noe kan man ikke gjøre noe med.

Hvorfor skal folk velge å bosette seg i Kåfjord? 
Hva skal til for å øke bostedsattraktiviteten?

5.1 Folketall og demografi

I året 1987 var folketallet i Kåfjord over 2900 per-
soner. Siden den gangen har det gått jevnt nedover, 
og prognosene peker i samme retning som den 
historiske utviklingen. 

Det er viktig å forsøke å se hvordan det går med 
folketallsutviklingen dersom man fremskriver den 
trenden man har sett de siste 10 - 15 år.

Den viktigste faktoren som bestemmer befolk-
ningsutviklingen er alder. Andre faktorer er antall 
døde, antall fødte og flytting 

SSB har utarbeidet ulike alternativer for utviklin-
gen i Kåfjord frem mot år 2040. Ingen av alternati-
vene slår positivt ut for kommunen. 

Klare trekk ved utviklingen er at:
 
 - Reduksjonen i folketallet fortsetter

 - Det vil fortsatt være netto tilflytting 

 - Fortsatt nedgang i folketallet i 
 aldersgruppen 0-39 år 

 - Økning i aldersgruppen 67 år og eldre

Antall innbyggere 1. jan 2000 2369

Fødte 2000-2018 387

Døde 2000-2018 517

Fødselsoverskudd 2000-2018 -130

Innflytting 2000-2018 1365

Utflytting 2000-2018 1919

Innflyttingsoverskudd 2000-
2018

-554

Innvandring 2000-2018 501

Utvandring 2000-2018 99

Netto innvandring 2000-2018 402

Samlet tilvekst fra 2000 til 2019 -272

Antall innbyggere 1. jan 2019 2097
Tabell 1. Folketallsutvikling i Kåfjord, 2000-2019.
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Over vises normalalternativet for fremskrivingen.

Det er utfordrende for Kåfjord at reduksjonen i 
forlketall har vært så pass jevn over så mange år, 
uten å vise tegn til å avta eller stanse.

Sammenliknet med resten av Troms fylke blir ikke 
bildet noe bedre. Kåfjord kommer nederst når vi 
ser på folketallsøkningen med en reduksjon på 
330 personer, noe som utgjør en nedgang på 15,5  
prosent fra 2018-2040.

Endring 2018-2040 Antall innbyggere
Kommune Antall Prosent 2018 2040
Balsfjord 2 029 18,2 5 653 6 682
Nordreisa 887 17,9 4 944 5 831
Torsken 115 12,2 943 1 058
Salangen 196 8,8 2 226 2 422
Tromsø 6 448 8,5 75 638 82  086
Målselv 563 8,3 6 798 7361
Sørreisa 289 8,3 3 494 3 783
Harstad 1 993 8 24 820 26 813
Lenvik 711 6,1 11 644 12 355
Skjervøy 88 3 2 925 3 013
Skånland 23 0,8 2 994 3 017
Bardu -81 -2 3 979 3 898
Storfjord -44 -2,4 1 856 1 812
Lavangen -27 -2,5 1 061 1 034
Kvæfjord -152 -5,2 2 928 2 776
Tranøy -108 -7 1 536 1 428
Berg -67 -7,4 902 835
Karlsøy -190 -8,4 2 263 2 073
Kvænangen -125 -10,2 1 224 1 099
Gratangen -127 -11,4 1 117 990
Dyrøy -164 -14,1 1 165 1 001
Lyngen -430 -15 2 877 2 447
Ibestad -213 -15,4 1 380 1 167
Kåfjord -330 -15,5 2 132 1 802

Figur 1. Fremskriving av folketallsutviklingen i Kåfjord.
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Tabell 2. Fremskriving av befolkning for kommuner i Troms. 2018-2040.
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Den grafiske fremstillingen av kommunene i Nord-
Troms og sammenlikning med de andre regione-
ne viser at det stort sett er Nordreisa som bidrar 
til fremtidig vekst, mens Kvænangen, Lyngen og 
Kåfjord bidrar med betydelig nedgang.
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Fremskriving 2018 -2040 - endring i antall innbyggere 

Figur 2. Fremskriving av innbyggertall sammenlignet med regioner, landsdeler og nabokommuner.

Et annet, og svært viktig utviklingstrekk, er at be-
folkningen samlet sett blir eldre. 
Vi ser av tabellen at utviklingen i aldersgruppene i 
Kåfjord går mot en eldre befolkning ifølge en nor-
malprognose fra SSB. De to yngste aldergruppene 
er de to som har og vil oppleve størst nedgang. De 
to eneste aldersgruppene med vekst er personer 
over 66 og 80 år. Prognosen fra SSB sier her at i 
2040 er det flere pensjonister i Kåfjord enn det er 
innbyggere under 40 år.

5.2 Endring i 
alderssammensetning

År 0-15 16-24 25-39 40-54 55-66 67-79 80+ 0-66 67+
2000 20.4 10.6 19.5 20.3 13.9 11.0 4.3 84.7 15.3
2005 19.5 11.8 17.4 19.4 15.6 11.5 4.8 83.7 16.3
2010 18.0 11.6 15.5 18.9 17.5 13.5 5.0 81.5 18.5
2015 15.2 11.2 15.6 19.9 16.6 15.6 5.9 78.5 21.5
2018 14.9 10.0 16.4 18.8 16.4 16.5 7.0 76.5 23.5
2020 14.9 9.3 17.1 17.8 16.3 16.9 7.9 75.4 24.8
2025 14.0 9.3 16.1 16.4 17.4 18.1 8.6 73.2 26.7
2030 13.7 8.8 14.8 16.0 18.0 17.9 10.9 71.3 28.8
2035 13.3 8.4 13.9 17.2 15.4 18.7 13.1 68.2 31.8
2040 12.8 7.8 13.7 17.3 13.9 20.5 14.2 65.5 34.7

Tabell 3. Endring i alderssammensetning i Kåfjord kommune.
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5.3 Gjennomsnittsalder

Gjennomsnittsalderen for innbyggere i Kåfjord 
ser ut til å øke raskere i årene fremover enn for 
innbyggere i Nord-Troms samlet. 

Det er store utfordringer med den raskt aldrende 
befolkningen. Det mest krevende er å skaffe den 
offentlige finansieringen som må til for å møte el-
drebølgen. Det blir flere som trenger hjelp og fær-
re som bidrar til å finansiere den. 

NOVA-forsker Heidi Gautun tror rekrutteringen av 
sykepleiere til eldreomsorgen vil bli en av de stør-
ste utfordringene. Eldreomsorgen vil slite med å 
rekruttere og beholde utdannet personell. Det vil 
kunne føre til at helse- og omsorgstilbudet til el-
dre blir dårligere, og dermed vil presset på famili-
en øke, samtidig som det er fare for at flere eldre 
blir isolert hjemme uten å få hjelp.
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Gjennomsnittsalder fremskrevet, normalalternativet, Kåfjord, 
Nord-Troms og Troms

Kåfjord N-Troms Troms

Figur 3. Fremskrevet gjennomsnittsalder sammenlignet med Troms og Nord-Troms.

5.4 Fødselsoverskudd

Fødselsoverskudd er fødte minus antall døde. Et 
negativt fødselsoverskudd betyr at det blir født 
færre mennesker innen et område enn antallet 
som dør. Fødselsoverskuddet er synkende i Norge 
i perioder, og folketallsveksten vi har, hadde ikke 
skjedd uten innvandring. Det er store regionale 
forskjeller. I Oslo skyldtes folketallsveksten for 
2018 i all hovedsak fødselsoverskuddet, mens det 
i Akershus skyldtes innvandring. 
Tidsånden for vår tid er at kvinner tar mer ut-

dannelse enn tidligere, får færre og senere barn. I 
1970 fikk norske kvinner 2,5 barn i gjennomsnitt. 
Tallet for 2018 er, ifølge SSB, 1,56.
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Figur 4. Antall fødte og døde i Kåfjord kommune.

Antall fødte og døde i Kåfjord svinger fra år til år, 
og det er flere som dør enn som blir født de fleste 
årene. 

Om vi ser på Troms fylke samlet, så er det kun 
seks kommuner som har lavere fødselsoverskudd 
pr. 1000 innbyggere enn Kåfjord (-7,6)

Pr. 1000 Antall
Kommune År Fødte Døde Fødsels-

over-skudd
Fødte Døde Fødsels-

over-skudd
1924 Målselv 2018 12,8 7,6 5,1 87 52 35
1902 Tromsø 2018 11,8 5,3 6,5 900 407 493
1903 Harstad 2018 10,1 8,5 1,6 250 211 39
1922 Bardu 2018 10 7,5 2,5 40 30 10
1941 Skjervøy 2018 9,2 12 -2,7 27 35 -8
1925 Sørreisa 2018 8,9 5,4 3,4 31 19 12
1931 Lenvik 2018 8,4 8,7 -0,3 98 102 -4
1938 Lyngen 2018 8 11,2 -3,1 23 32 -9
1942 Nordreisa 2018 7,9 8,7 -0,8 39 43 -4
1927 Tranøy 2018 7,9 12,5 -4,6 12 19 -7
1933 Balsfjord 2018 7,8 12,9 -5,1 44 73 -29
1936 Karlsøy 2018 7,5 10,6 -3,1 17 24 -7
1940 Kåfjord 2018 7,1 14,7 -7,6 15 31 -16
1911 Kvæfjord 2018 6,9 9,7 -2,8 20 28 -8
1926 Dyrøy 2018 6,1 13,9 -7,8 7 16 -9
1943 Kvænangen 2018 5,8 15,7 -9,9 7 19 -12
1929 Berg 2018 5,6 10,1 -4,5 5 9 -4
1923 Salangen 2018 5,4 8,2 -2,7 12 18 -6
1913 Skånland 2018 5,3 10,7 -5,3 16 32 -16
1917 Ibestad 2018 5,1 14,5 -9,4 7 20 -13
1920 Lavangen 2018 4,8 15,2 -10,5 5 16 -11
1919 Gratangen 2018 4,5 9,9 -5,4 5 11 -6
1939 Storfjord 2018 3,2 13 -9,7 6 24 -18
1928 Torsken 2018 2,1 14,9 -12,8 2 14 -12

Tabell 4. Fødselsoverskudd sammenlignet med kommuner i Troms.
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5.5 Inn-/utflytting

Det normale er at ungdommen flytter vekk fra 
hjemstedet og etablerer seg for en kortere eller 
lengre tidsperiode. Ungdom søker gjennom dette 
det som betegnes som attraktive arbeidsplasser 
som finnes i større sentra eller byer. Det sentrale 
er hvor familier etablerer seg. Det regionale ar-
beidsmarkedet må tilby attraktive jobber for unge 
mennesker av begge kjønn for å flytte til eller å 
bli boende. Muligheten for å kunne drive kombi-
nasjonsnæringer er også viktig i rekrutteringen. 

Dette betyr at man i lokalsamfunnet må klare å 
skape omkring et halvt årsverk og så blir syssel-
satt i annen lokal eller regional næring. Koblin-
gen mellom lokale løsninger og utviklingen av ar-
beidsmarkedet i deler av Troms vil få innvirkning 
på lokal rekruttering.

Det flytter flere ut av Kåfjord enn inn. Siden år 
2003 har det kun vært to år med et lite overskudd 
i flyttebalansen – det siste i 2011. Dette er tall på 
hvor mange som flytter internt i Norge til og fra 
Kåfjord. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Netto innflytting -6,8 -13,0 -12,7 -18,3 8,5 -5,4 -12,2 -22,3 6,4 -26,7 -15,3 -28,6 -32,8 -23,4 -16,9 -11,3
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Figur 5. Netto innflytting innenlandsk i Kåfjord kommune.

Om vi tar med innflyttinger fra utlandet er bildet 
noe annerledes.

Nå er ikke bildet udelt negativt|. Innvandring har 
en forholdsvis stor effekt på flyttebalansen i peri-
oden. Om vi ser på en tabell med detaljer for flyt-
ting kan vi se at det er store endringer i tiden etter 
år 2008.

Forklaringen er i hovedsak opprettelsen av asyl-
mottak etter 2008 og Kåfjord som bosettingskom-
mune i tiden 2015 – 2018. Begge disse er nå avvi-
klet.
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Netto tilfyttinger -11 -33 -24 -40 23 -7 -9 -33 44 -1 13 -31 -24 0 10 -19
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Figur 6. Netto innflytting inn og utland.

År
Flyttinger 

i alt Flyttinger til kommunen Flyttinger fra kommunen
Til 

sammen

I alt Fra annen 
kommune

Fra ut-
landet I alt Til annen 

kommune
Til utlan-

det

Netto 
innflyt-

ting
2003 245 67 59 8 78 75 3 -6,8
2004 272 72 66 6 105 96 9 -13,0
2005 252 72 64 8 96 93 3 -12,7
2006 234 64 58 6 104 99 5 -18,3
2007 267 106 99 7 83 80 3 8,5
2008 216 66 58 8 73 70 3 -5,4
2009 234 78 55 23 87 82 5 -12,2
2010 244 76 46 30 109 95 14 -22,3
2011 252 109 76 33 65 62 3 6,4
2012 369 143 85 58 144 144 0 -26,7
2013 315 127 75 52 114 109 5 -15,3
2014 316 106 68 38 137 131 6 -28,6
2015 364 128 80 48 152 151 1 -32,8
2016 388 150 86 64 150 136 14 -23,4
2017 345 123 74 49 113 110 3 -16,9
2018 282 85 72 13 104 96 8 -11,3

Tabell 5. Flytting inn og ut av Kåfjord kommune.
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5.6 Husholdninger

En privathusholdning består vanligvis av perso-
ner som deler bolig. Det er mest vanlig at disse 
også deler på utgifter til mat osv. En husholdning 
kan også bestå av en person. Vi har sett at fødsel-

stallene går ned i Kåfjord, og vi ser her at antallet 
husholdninger som består av par med barn går 
tydelig ned.

Samlet sett kan vi si at tallene i kategoriene som 
inkluderer barn går ned, mens de som ikke in-
kluderer barn går opp. Sammenlignet med hele 
Nord-Troms ser vi at det er færre par med barn 

i Kåfjord. Det er også flere aleneboere og flere i 
andre typer husholdninger i Kåfjord, mens det er 
prosentvis færre par med barn.
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Kåfjord Nord-Troms

Figur 7. Husholdninger i Kåfjord kommune i prosent.

Hushold-
ninger i alt

Alene bo-
ende

Par uten 
barn

Par med 
barn under 

18 år

Enslige med 
barn under 

18 år

Par og ens-
lige med 

voksne barn
Flerfamilie 
hushold*

2008 937 350 161 166 50 145 65
2009 950 361 171 163 52 141 62
2010 944 374 163 154 46 137 70
2011 951 391 166 157 44 122 71
2012 971 409 160 153 45 126 78
2013 970 403 167 143 44 135 78
2014 945 364 190 141 40 121 89
2015 944 373 189 146 34 116 86
2016 941 371 198 144 33 108 87
2017 947 382 196 142 32 113 82
2018 949 384 193 144 34 117 77
2019 950 392 193 140 37 114 74

Tabell 6. Husholdninger i Kåfjord kommune.
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5.7 Utdanning

Utdanning blir ofte sett på som grunnlaget for 
samfunnsutviklingen. UNESCO-kommisjonen le-
det av Jacques Delors fremhevet i 1996 at utdan-
ningens fundament er å lære å leve sammen, lære 
å vite, lære å handle og å lære å være. Studier viser 
at det er en sammenheng mellom utdanning og 
økonomisk utvikling både på personlig- og sam-
funnsnivå. Utdanning fører også til bedre helse i 
befolkningen, først og fremst lengre levetid. I Nor-
ge vil en 30 år gammel mann uten fagutdannelse 
leve seks år kortere enn en med høyere utdanning.

Kåfjord ligger i nedre sjikt når man ser på hvor 
mange av innbyggerne som har utdanning. Det er 
bare tre kommuner i Troms som har høyere an-
del innbyggere med grunnskole som høyeste ut-
danning. Samtidig ligger Kåfjord godt over midten 
når det kommer til andel med høy lang utdanning. 
Utviklingen går i positiv retning i Kåfjord som de 
fleste andre steder. Folk har generelt sett høyere 
utdanning nå enn før. 

Andel etter utdanningsnivå. Prosent

Kommune År Høy i alt Høy kort Høy lang Videre 
gående**)

Grunn 
skole

Uoppgitt

Tromsø 2018 41,7 26,1 15,6 34,6 23,2 0,4
Harstad 2018 32,2 24,6 7,7 40,9 26,5 0,5
Bardu 2018 28,8 23,0 5,8 46,4 24,6 0,2
Målselv 2018 26,2 20,8 5,4 46,0 27,3 0,4
Salangen 2018 25,4 20,4 5,0 43,2 30,8 0,6
Kvæfjord 2018 25,3 21,1 4,2 42,9 30,2 1,6
Sørreisa 2018 24,7 20,7 4,1 44,1 30,9 0,3
Skånland 2018 24,7 20,6 4,0 43,8 31,0 0,6
Nordreisa 2018 24,4 20,3 4,1 42,0 32,8 0,8
Lenvik 2018 23,0 18,8 4,1 41,4 35,1 0,5
Storfjord 2018 22,3 19,1 3,3 41,9 35,3 0,5
Tranøy 2018 21,9 18,2 3,7 44,1 33,5 0,5
Lavangen 2018 21,8 18,6 3,2 42,1 35,6 0,6
Dyrøy 2018 21,2 18,6 2,6 45,8 32,7 0,3
Gratangen 2018 20,3 17,1 3,2 41,9 36,5 1,3
Kåfjord 2018 20,1 16,3 3,7 39,0 40,3 0,6
Skjervøy 2018 19,6 16,1 3,5 41,1 38,5 0,9
Ibestad 2018 19,5 16,6 2,9 45,8 34,5 0,2
Kvænangen 2018 19,4 15,6 3,8 43,2 37,0 0,4
Lyngen 2018 19,2 16,1 3,1 40,8 39,4 0,5
Berg 2018 18,8 16,3 2,5 39,6 40,5 1,2
Balsfjord 2018 17,3 14,5 2,8 44,8 37,4 0,5
Karlsøy 2018 17,1 13,6 3,4 38,3 44,0 0,6
Torsken 2018 15,1 13,1 2,0 39,4 44,2 1,3

Tabell 7. Utdanningsnivå i kommuner i Troms.

17

KÅFJORD KOMMUNE - NOTAT OM BEFOLKNING- OG NÆRINGSUTVIKLING GÁIVOUNA SUOHKAN -  ÁLBMOT- JA EALÁHUSOVDÁNEAPMI NOTÁHTA

96



5.7.1 Grunnskole som høyeste 
utdanning
Flere og flere av Norges befolkning tar utdanning 
ut over grunnskolen. I Kåfjord har andelen av be-
folkningen med grunnskole som høyeste utdan-
ning gått ned med 7,3 prosentpoeng de ti siste 

5.7.2 Antall innbyggere med 
videregående utdanning
Det er nå flere og flere yrker som krever minimum 
videregående utdanning for ansettelse. Her er 
trenden positiv for Kåfjord, med flere og flere med 
videregående som høyeste utdanning. Sammen-

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kåfjord 47,6 46,7 46,2 45,6 45,3 43,5 43,8 43,1 42,8 41,6 40,3
N-Troms 42,7 41,9 41,5 41 40,5 39,7 39,4 38,8 38,2 37,5 36,2
Troms 33,2 32,7 32,2 31,6 30,9 30,2 30,3 29,7 29,1 28,6 28
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Figur 8. Andel av befolkningen i Kåfjord kommune med grunnskole som høyeste utdanning.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kåfjord 36,5 37 37,3 37 36,5 37 38 37,6 37,2 38,2 39
N-Troms 39,6 39,5 39,4 39,3 39,1 39,4 40,1 40,1 40,2 40,6 41,3
Troms 39,5 39,4 39,2 39,1 38,9 38,6 39,2 39 39 38,9 38,9
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Figur 9. Andel av befolkningen i Kåfjord kommune med videregående skole som høyeste utdanning.

årene. Dette er et positivt trekk, og sammenliknet 
med Troms og Nord-Troms går denne andelen 
raskere ned i Kåfjord.

lignet med Nord-Troms blir avstanden mindre, og 
Kåfjord har passert Troms samlet. Dette skyldes 
kanskje økningen i antallet med høyere utdanning 
i Troms fylke, som gjør at det blir færre med vide-
regående som høyeste utdanning.
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5.7.3 Innbyggere med høyere 
utdanning
Kåfjordingene tar mer og mer utdanning. Vi ser at 
andelen med høyere utdanning har økt betrakte-
lig og at det er færre og færre som har grunnskole 
som høyeste utdanning.

Andelen med høyere utdanning i Kåfjord er like 
høy som i Nord-Troms samlet. Andelen som har 
videregående som høyeste utdanning øker like 
mye i Kåfjord som i Troms samlet. 

For å få antallet med høyere utdanning i Kåfjord 
opp må det nok etableres virksomhet her som 
krever det. Det nytter ikke å bosette et antall høyt 
utdannede innbyggere uten at de har noe å gjøre 
her som gjør nytte av utdanningen sin. Disse ar-
beidsplassene må bedriftsetablerere skape og det 
offentlige legge til rette for. 

Når det gjelder folkehelse ligger Kåfjord kommu-
ne betydelig dårligere an, hva angår andel mellom 
30-39 år med videregående skole eller høyere 
utdanning, sammenliknet med gjennomsnittet 
for Troms og for hele landet (Folkehelseprofil for 
1940 Kåfjord 2019, FHI). Dette var allerede en 
tendens i 2012, da den første folkehelseprofilen 
for Kåfjord kom ut, hvor Kåfjord hadde betyde-
lig flere med grunnskole som høyeste utdanning 
sammenliknet med Troms og landet som helhet 
(Folkehelseprofil for 1940 2012, FHI). 

Ungdata-undersøkelsen har vært avholdt i Nor-
ge siden 2010 og innebærer at elever i ungdom-
strinnet og i videregående opplæring svarer på 
spørsmål om ulike sider ved livet sitt. I Kåfjord ble 
undersøkelsen sist gjennomført i 2017. Undersø-
kelsen viste at Kåfjord-ungdommen avviker bety-
delig og negativt sammenliknet med resten av lan-
det på andel som tror de kommer til å ta høyere 
utdanning

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kåfjord 15 15,2 15,2 15,9 16,6 16,6 17,5 18,7 19,4 19,7 20,1
N-Troms 16,3 16,9 17,2 17,6 18,1 18,1 19,7 20,3 20,9 21,2 21,7
Troms 25,2 25,8 26,4 27 27,7 28,1 29,9 30,7 31,4 32 32,7
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Figur 10. Andel av befolkningen i Kåfjord kommune med høyere utdanning.
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5.8 Privatøkonomi

Privatøkonomi påvirker personers handlingsrom 
– jo svakere økonomi – jo færre muligheter til å 
påvirke sine omgivelser. Privatøkonomien påvir-
ker også samfunnet for øvrig. Privat initiativ til ut-
vikling av virksomhet henger sammen med hvor 
mye kapital private har tilgjengelig. Med lav inn-
tekt, liten formue og fast eiendom med lav verdi 
blir det små handlingsrom for næringsetablerin-
ger. 

5.8.1 Inntektsforhold 
Kåfjordingene tjener bedre og bedre. Vi ser av 
tabellen under at det blir færre i de laveste lønn-
skategoriene. Grafen til høyre viser at samme an-
del tjener mellom 200-tusen og 399-tusen, mens 
det er langt flere som tjener over 400-tusen (de 
to øverste kategoriene her). Grafen viser at det 
er like mange i Kåfjord som tjener mellom 200- 
og 300 tusen som tjener over 500 tusen (tall fra 
2017).

I tabellen under kan vi se lønnsutviklingen i Kå-
fjord fra 2007 til 2017. Det er til dels store vari-
asjoner fra år til år i hvor mye medianinntekten 
øker. Vi legger også merke til hvor stor forskjell 
det er i medianinntekten i Kåfjord sammenliknet 
med Troms, Nord-Norge og landet samlet. 

Om vi sammenlikner med resten av Troms kom-
mer Kåfjord nederst, og i hele landet er det bare 
tolv kommuner hvor innbyggerne har lavere inn-
tekt.

Det er flere årsaker til det lave lønnsnivået. For-
hold som henger sammen er tilgang på kompetan-
searbeidsplasser, utdanningsnivå og størrelse på 
virksomhetene. Det er også klart at et lavt lønns-
nivå har innvirkning på mange viktige forhold i 
Kåfjordsamfunnet, f.eks. boligpriser, attraktivitet, 
skatteinngang og folkehelse.

0-99 100-199 200-299 300-399 400-499 500+
Kåfjord 9,2 14,4 22,2 16,8 15,1 22,4
Nord-Troms 9,2 11,4 19,8 18,6 16 25,1
Troms 9,9 9,3 15,7 16,6 16,6 31,8
Landet 11,6 9 15,1 16,2 15,4 32,8
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Figur 11. Fordeling på inntektsnivå i Kåfjord kommune, sammenlignet 
med Nord-Troms, Troms og landet

År Bruttoinntekt Endring fra forrige år Avvik fra bruttoinntekten i:
Kåfjord Kroner Prosent Landet Troms Nord-Norge

2007 214 000 14 300 7,2 -63 600 -60 000 -63 789
2008 230 800 16 800 7,9 -68 800 -64 800 -69 608
2009 241 500 10 700 4,6 -63 500 -59 800 -66 163
2010 249 500 8 000 3,3 -63 800 -60 500 -69 075
2011 261 000 11 500 4,6 -66 300 -64 400 -73 838
2012 266 500 5 500 2,1 -74 000 -70 200 -64 716
2013 276 900 10 400 3,9 -76 400 -71 200 -65 029
2014 283 300 6 400 2,3 -80 900 -76 100 -69 363
2015 300 800 17 500 6,2 -73 400 -71 400 -63 901
2016 312 000 11 200 3,7 -68 200 -69 400 -61 113
2017 326 900 14 900 4,8 -62 400 -64 500 -55 387

Tabell 8. Median inntektsnivå i Kåfjord kommune, sammenlignet med Troms, Nord-Norge og landet.
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Median er et mål for å finne ut av hva som er «midt 
på treet», som er mer treffsikkert enn gjennom-
snitt. Median får en ved å telle opp hvor mange 
som har gjeld, og så se på hvor stor gjeld den som 
ligger i midten av denne rekka har. På den måten 
vil ikke personer med svært stor gjeld påvirke hva 
som er midt på treet i stor grad.

Dette kan sies å være positive tall for Kåfjord. Det 
er allikevel vanskeligere å få høyere lån med la-
vere inntekt, og dette kan være en av årsakene til 
den lave gjeldsbelastningen. Vi ser også at bolige-

Det er godt dokumentert at sosioøkonomiske 
forskjeller i helse oppstår grunnet ulikhet i for-
hold som lengde på utdanning, inntekt, yrke, bo-
forhold, psykososiale faktorer og familieforhold. 
Forskning viser at med lenger utdanning og/ eller 
høyere inntekt følger bedre helse, mindre fore-
komst av ikke-smittsomme sykdommer og lenger 
forventet levealder: Gode levekår bidrar til bedre 
helse.

Problemet med sosial ulikhet i helse er per dags 
dato økende og så omfattende at det blir presisert 
i Folkehelsemeldinga- Gode liv i et trygt samfunn 
(Meld.St.19, 2018-2019) at det fremdeles er et av 
de aller største folkehelseproblemene vi har.  

5.8.2 Gjeld
Gjeldsgrad sier noe om en persons frihet til å dis-
ponere sin økonomi. Innbyggerne i Kåfjord har 
gjennomsnittlig lav inntekt i forhold til resten av 
landet. Lånegjeld og inntekt henger sammen på 
flere måter. En av de er at det er vanskeligere å få 
lån om du har lav inntekt.

Av tabellen under ser vi at Kåfjordingen har svært 
mye lavere gjeld enn innbyggere i fylket og i lan-
det. Vi kan også legge merke til at denne forskjel-
len øker betydelig.  
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Figur 12. Gjeldsandelen av inntekt og formue i Kåfjord og Nord-Troms.

Endring fra  
forrige år Avvik fra gjelden i:

År Median 
Gjeld Antall Prosent Landet Eget fylke

Egen Lands-
del

2008 46 100   4 600     11,1 - 54 000 - 56 700 - 60 304 
2009 45 500 -    600 -     1,3 - 58 100 - 61 100 - 62 569 
2010 44 500 - 1 000 -     2,2 - 63 600 - 65 800 - 67 122 
2011 45 600   1 100        2,5 - 67 200 - 67 900 - 69 004 
2012 46 100       500        1,1 - 72 800 - 71 100 - 71 170 
2013 42 600 - 3 500 -     7,6 - 85 400 - 81 700 - 81 065 
2014 42 300 -    300 -     0,7 - 91 500 - 85 900 - 84 337 
2015 41 000 - 1 300 -     3,1 - 99 500 - 93 700 - 91 619 
2016 50 500   9 500     23,2 - 96 600 - 88 900 - 88 133 
2017 50 600       100        0,2 -       102 

700 - 96 100 - 94 783 
Tabell 9. Gjeldsnivå i Kåfjord kommune.
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ne blir solgt for lavere priser i Kåfjord og dermed 
bli gjeldsbelastningen lavere. Innbyggere har min-
dre andel gjeld av både inntekt og formue enn i 
resten av Nord-Troms.

5.8.3 Andel barn under fattigdomsgrensen
EU definerer fattigdomsgrensen som de som le-
ver i husholdninger som har inntekt under 50% 
av medianinntekten. Kåfjord har lavest andel av 
barn i slike husholdninger i Nord-Troms og ligger 
på 7.plass i Troms.

Andel barn under 50 % av medianinntekt

Ibestad 0
Tromsø 3,6
Skånland 4,4
Målselv 4,6
Harstad 5,1
Balsfjord 5,5
Kåfjord 5,5
Storfjord 5,7
Karlsøy 5,8
Sørreisa 6,1
Lenvik 6,5
Nordreisa 6,6
Salangen 7,4
Bardu 7,5
Skjervøy 7,7
Lyngen 7,9
Dyrøy 9,2
Gratangen 9,8
Lavangen 11,3
Tranøy 12,5
Kvæfjord 13,7
Kvænangen 13,7
Berg 15,7
Torsken 18

Tabell 10. Andel barn under fattigdomsgrensen.
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5.9 Pensjon og trygd

Antallet personer med trygd og pensjon øker i Kå-
fjord. Dette er personer med alderspensjon, ufø-
repensjon og arbeidsavklaringspenger.

Fra 2012 til første kvartal 2019 har økningen i 
Kåfjord vært fra 757 personer til 800 personer 
på trygd, fra 34,3 til 38,3 prosent av befolkninga. I 
Nord-Troms har økninga vært mindre -  fra 32,5 til 
33,9 prosent av befolkninga.

Av de som mottar stønad er økningen klart størst 
for de som mottar alderspensjon, både i antall og 
i prosentandel.

Det er et positivt trekk at andel uføre viser en ne-
gativ tendens Dette er et positivt trekk med tanke 
på folkehelsen.

Det lave antallet på arbeidsavklaringspenger kan 
skyldes den lave arbeidsledigheten. Det har vært 
forholdsvis enkelt å få seg jobb i Kåfjord. 

Om man ser på fylkesoversikten kommer Kåfjord 
ut midt på treet. I Nord-Troms ligger Kvænangen 
og Skjervøy over Kåfjord i andel trygde og pen-
sjonsmottakere.

Andel med uføretrygd i alt

Lavangen 18,6
Dyrøy 18,3
Berg 18,1
Gratangen 18,1
Tranøy 16,4
Ibestad 16,3
Kvænangen 16,1
Karlsøy 16,0
Skånland 15,9
Skjervøy 15,8
Lenvik 15,8
Kåfjord 15,7
Storfjord 15,5
Lyngen 15,5
Kvæfjord 15,1
Torsken 14,0
Balsfjord 13,9
Nordreisa 13,6
Salangen 13,3
Sørreisa 12,3
Målselv 11,4
Harstad 11,0
Bardu 8,1
Tromsø 7,4

Tabell 11. Andet uføretrygdede i kommuner i Troms.

Trygd og pensjon totalt Alders pensjon Uføre pensjon Arbeids avklaring

Personer  prosent av 

befolkningen

Personer prosent av 

befolkningen

Personer prosent av 
befolknin-

gen

Personer prosent av 
befolknin-

gen
2012 757 34,3 456 20,7 234 10,6 67 3
2013 771 34,7 482 21,7 214 9,6 75 3,4
2014 775 35,5 495 22,7 213 9,8 67 3,1
2015 778 36,2 500 23,3 205 9,5 73 3,4
2016 801 37,6 520 24,4 199 9,3 82 3,8
2017 804 37,7 524 24,6 198 9,3 82 3,8
2018 794 37,9 528 25,2 199 9,5 67 3,2

2019_1 800 38,3 531 25,4 202 9,7 67 3,2
Tabell 12. Andel på trygd og pensjon i Kåfjord kommune.
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5.9.1 Alderspensjon
I Kåfjord øker andelen av innbyggerne på alder-
spensjon mer enn i resten av Nord-Troms samlet. 

5.9.2 Uførepensjon
Det er en svak stigning i andel som mottar uføre-
pensjon i både Kåfjord og Nord-Troms.

5.9.3 Trygd og pensjon samlet
Den totale andelen på trygd og pensjon øker mer i 
Kåfjord enn den gjør i Nord-Troms samlet.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
_1

Kåfjord 20,7 21,7 22,7 23,3 24,4 24,6 25,2 25,4
Nord-Troms 18,3 19,1 19,8 20,2 20,7 21,1 21,6 21,8
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Figur 13. Andel av befolkningen som mottar alderspensjon

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
_1

Kåfjord 10,6 9,6 9,8 9,5 9,3 9,3 9,5 9,7
Nord-Troms 10,2 9,4 9,2 8,9 8,7 8,8 9,1 9,2
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Figur 14. Andel av befolkningen som mottar uførepensjon

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
_1

Kåfjord 34,3 34,7 35,5 36,2 37,6 37,7 37,9 38,3
Nord-Troms 32,5 32,6 32,7 32,8 33,1 33,5 33,7 33,9
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Figur 15. Andel av befolkningen som mottar pensjon eller trygd.
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5.10 Boligsituasjonen

De fleste distriktskommuner har rikelig med tom-
teareal til nybygging. Problemet i mange slike 
kommuner er at det bygges få boliger. Dette har 
blant annet sammenheng med at boligprisene 
er lave. Når boligprisene bare er en brøkdel av 
kostnaden til å bygge ny bolig, vil de som bygger 
en nytt, ha et stort urealisert tap ved innflytting. 
Derfor kan det i mange distriktskommuner være 
vanskelig å skaffe seg en ny bolig. Mange som flyt-
ter fra kommunen, velger å bruke boligen til fri-
tidshus i stedet for å selge, da prisen er lav. Slike 
kommuner har boligmangel selv om det er rikelig 
med tilgjengelige og billige (enkelte ganger også 

subsidierte) tomter. Dermed blir også boligmas-
sen gradvis eldre og mindre attraktiv. Potensiel-
le innflyttere finner dermed ikke egnede boliger, 
selv om de er motivert for å flytte til kommunen.

5.10.1 Antall boliger i alt
Antall boliger stiger i Kåfjord, men for første gang 
på ti år flatet veksten ut i 2018-2019 med kun én 
ny bolig. Likevel utgjør disse boligene en mindre 
og mindre del av boligmassen i Troms samlet. Det 
bygges flere boliger andre steder enn i Kåfjord.
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Figur 16. Antall boliger i Kåfjord kommune.

5.10.2  Andel av boligmassen i Troms
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Figur 17. Andel av boligene i Troms, sammenlignet med Nord-Troms.
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5.10.3   Nye boliger og nye innbyggere
Det ble bygget få nye boliger i Kåfjord siste år, og 
oversikten viser at vi ligger på bunnen i Troms fyl-
ke.

Det blir stadig flere nye boliger. Antallet nye inn-
byggere svinger mer og har en negativ utvikling 
over tid. Utviklingen får en knekk i 2018 både på 
bolig og befolkningssiden.
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Figur 18. Nye boliger og nye innbyggere i Kåfjord kommune.

Region/Kommune Antall nye boliger i 2018

Tromsø 818
Harstad 140
Lenvik 80
Bardu 51
Målselv 37
Storfjord 21
Skånland 18
Karlsøy 16
Nordreisa 13
Lyngen 12
Skjervøy 10
Sørreisa 8
Lavangen 8
Berg 7
Torsken 5
Kvænangen 5
Salangen 3
Tranøy 3
Ibestad 3
Gratangen 2
Kvæfjord 1
Dyrøy 1
Kåfjord 1
Balsfjord -26

Tabell 13. Nye boliger i kommuner i Troms.
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5.10.4   Antall boliger etter type 
boligbygg i Kåfjord
Det bygges få tomannsboliger og bofellesskap. 
Eneboligene og rekkehusene står for veksten.

Årstall Antall boliger Enebolig Tomannsbolig Rekkehus Bofellesskap Annet
2006 1 254 1 158 53 14 14 15
2007 1 256 1 160 53 14 14 15
2008 1 249 1 160 53 8 14 14
2009 1 257 1 170 51 8 14 14
2010 1 262 1 174 52 8 14 14
2011 1 266 1 174 52 12 14 14
2012 1 271 1 174 54 12 14 17
2013 1 276 1 174 54 17 14 17
2014 1 281 1 174 54 21 14 18
2015 1 283 1 178 54 21 14 16
2016 1 287 1 182 54 21 14 16
2017 1 296 1 181 55 25 14 21
2018 1 311 1 188 56 33 14 20

Tabell 14. Boligtypefordeling i Kåfjord kommune.

5.10.5 Antall landbrukseiendommer
Statistikken skiller mellom flere typer boliger – 
bolighus, fritidsboliger og våningshus (bolighus 
på landbrukseiendommer). Tallene viser at det i 
2010 var 345 landbrukseiendommer med bolig-
hus, og i 2018 var dette tallet sunket til 307.

Av disse 307 bolighusene på landbrukseiendom 
var det 116 uten bosetting i 2018. Dette er hus 
som ikke er i bruk eller som er i bruk som fritids-
boliger. Matrikkelen som inneholder disse tallene 
har ingen informasjon om disse husene blir brukt 
som fritidsboliger eller ikke. 

Totalt så har antallet landbrukseiendommer med 
boligbygging gått jevnt nedover.

Om vi sammenlikner antallet boliger uten boset-
ting på landbrukseiendommer med nabokommu-
ner ser vi at det går litt opp og ned, og at det er 
samme tendenser i utviklingen i alle disse kom-
munene.

En telling utført av en privatperson viser at det er 
105 bolighus i Djupvik grunnkrets. 50 av disse er 
uten fast bosetting. Det er 128 personer registrert 
som bofast i denne grunnkretsen.

Landbrukseiendommer 
med boligbygning

2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Balsfjord 882 855 848 839 836 833 823 821
Lyngen 388 372 368 364 353 345 340 338
Storfjord 182 185 187 181 179 178 176 168
Gáivuotna - Kåfjord 345 341 335 334 331 327 320 307
Skjervøy 110 119 119 118 114 114 112 105
Nordreisa 410 451 447 444 440 432 431 425
Kvænangen 247 244 243 243 244 244 241 234

Tabell 15. Landbrukseiendommer med boligbygning i Kåfjord kommune.
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Landbrukseiendommer med 
boligbygning uten bosetting 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Balsfjord 260 218 217 208 200 196 214 239
Lyngen 144 108 109 114 95 98 111 118
Storfjord 55 42 44 41 39 47 30 50
Gáivuotna - Kåfjord 112 109 106 105 90 89 92 116
Skjervøy 63 68 68 66 58 62 61 61
Nordreisa 126 116 121 134 109 105 114 136
Kvænangen 130 115 113 119 117 113 118 125

Tabell 16. Landbrukseiendommer med boligbygning uten bosetting i Kåfjord kommune.

5.10.6   Verdi av boliger
Boligene i Kåfjord har lavere verdi enn gjennom-
snittet for Nord-Troms. Gjennomsnittprisen for 
solgte boliger i Nord-Troms var på ca. kroner 
1.500.000 mens gjennomsnittsprisen i Kåfjord 
var på ca. kroner 900.000 i 2017.
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Figur 19. Gjennomsnittspris på bolig i Kåfjord kommune.
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Figur 20. Verdi av solgte boliger per innbygger i Kåfjord kommune, sammenlignet med Nord-Troms.
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5.10.7   Hytter og fritidshus i alt - fordelt 
på type
Det er svært få fritidsboliger i Kåfjord, 0,14 stk. pr. 
kvadratkilometer. I Norge er det bare Nordreisa 
(0,13), Karasjok (0,06) og Kautokeino (0,05) som 
har færre pr. kvadratkilometer enn Kåfjord. Kau-
tokeino har et landareal på 9707 kvadratkilome-
ter, Karasjok 5402, Nordreisa 3437 og Kåfjord har 
et landareal på 991 kvadratkilometer. 

Antallet nybygde hytter øker mer i Nord-Troms 
enn i Kåfjord. Tabellen under viser utviklingen i 
kommunene i Nord-Troms og i Troms samlet. Det 

er helt tydelig at Kåfjord ligger lavest på statistik-
ken med god margin til de andre kommunene.
 
Hyttebygging kan representere et utviklingspo-
tensial, spesielt i byggefasen. For at kommunen 
skal kunne nyttiggjøre seg hyttene i driftsfasen 
må det legges til rette for næringsvirksomhet som 
kan tjene hytteeierne i driftsfasen. Muligheter kan 
være dagligvareleveranser, vaktmester, vakttje-
nester, snørydding osv.
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Kåfjord Nord-Troms

Figur 21. Hyttetetthet per innbygger i Kåfjord kommune, sammenlignet med Nord-Troms.

Troms Nord-Troms Storfjord Kåfjord Skjervøy Nordreisa Kvænangen Lyngen
2000 119 26 4 0 0 15 11 2
2001 132 10 3 0 1 8 1 1
2002 119 12 5 0 1 11 0 2
2003 88 7 12 0 1 6 0 1
2004 145 11 11 0 3 8 0 3
2005 79 3 1 0 2 0 1 5
2006 159 8 32 1 1 6 0 5
2007 148 22 3 0 0 5 17 11
2008 210 28 1 1 6 8 13 14
2009 83 3 1 1 0 2 0 12
2010 160 3 0 1 0 2 0 7
2011 184 12 2 1 0 10 1 10
2012 181 8 1 1 3 2 2 3
2013 145 17 0 0 6 5 6 3
2014 98 8 0 1 0 2 5 9
2015 152 9 1 0 1 2 6 4
2016 210 10 4 1 0 5 4 9
2017 112 11 3 0 1 5 5 4
2018 129 1 6 3 1 8 1 4

Tabell 17. Antall nybygde hytter i kommuner i Nord-Troms, sammenlignet med Troms og Nord-Troms som helhet.
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5.10.8   Boligbygging. Igangsatt og fullførte 
boliger – antall og bruksareal.
Tabellen viser gjennomsnitt av igangsatt og full-
førte boliger i årene 2016-2018. Kåfjord kommer 
her forholdsvis høyt opp med 13 igangsatte og 13 
ferdigstilte boliger i perioden. 

Finansiering av bolig i utkantstrøk kan være en 
utfordring. Innbyggerne har gjennomsnittlig lav 
inntekt og dermed større vansker med å få lån. 
Verdiøkningen i Kåfjord for boliger er lav, men 
koster fremdeles like mye-, om ikke mer, å bygge 
enn i bystrøk.

Det er svært få boliger som har gått i arv gjennom 
flere generasjoner. Det gjør at det ligger lite verdi 
i andrehåndssalg. En må ta med i regnestykket at 
de aller fleste boligene i Kåfjord ble brent under 
andre verdenskrig og at mange dermed bygde 
nytt.

Siden år 2007 har antallet kvadratmeter bolig som 
blir fullført svingt fra 0 i år 2005 til 6219 i 2018.

Antall boliger:
Samlet bruksareal 

til bolig (m2)
Kommune Igang-

satt
Fullført Igangsatt Fullført

Tromsø 812 826 84631 83580
Målselv 101 81 8578 8461
Harstad 89 70 12581 10623
Lenvik 45 48 5719 6169
Bardu 43 61 3970 4648
Balsfjord 21 24 2563 2675
Nordreisa 19 20 2819 2380
Skånland 14 12 2035 1517
Kåfjord 13 13 1545 1386
Storfjord 13 6 1277 582
Lyngen 11 6 1821 986
Sørreisa 11 8 1071 955
Tranøy 9 15 1242 1516
Karlsøy 6 5 650 615
Berg 6 0 594 62
Ibestad 6 5 629 558
Kvænangen 5 5 663 652
Skjervøy 5 2 845 431
Gratangen 4 2 576 229
Kvæfjord 4 1 481 221
Lavangen 3 3 406 366
Torsken 2 2 146 146
Dyrøy 2 1 333 231
Salangen 2 2 474 351

Tabell 18. Antall boliger igangsatt og fullført i kommuner i Troms.
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Figur 22. Boligbygging, fullført i antall kvadratmeter i Kåfjord kommune.
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6. Arbeid

Utvikling av et sted, eller et område, er avhengig av at finnes muligheter for å få jobb på 
stedet eller innen rimelig reiseavstand. Dette er den viktigste enkeltfaktoren for å forklare 

bosteds- og flyttemønster. De private arbeidsplassene spiller en særdeles viktig rolle i arbeid 
med lokal- eller regional næringsutvikling.

Hvorfor skal bedrifter etablere seg i Kåfjord?
Hva skal til for å øke bedriftsattraktiviteten?

6.1 Sysselsetting i alt

I forbindelse med arbeidet med ny kommune-
struktur laget Transportøkonomisk institutt en 
oversikt over landets bo- og arbeidsmarkedsre-
gioner. Her havnet Kåfjord utenfor alle regione-
ne pga. reisetid til større steder. Pendlertall viser 
at det likevel er en god del samhandling på tvers 
av kommunegrensene. En god del yrkesutøvere 
pendler både til og fra Tromsø, Storfjord og Nord-
reisa. Dette må være med i vurderingen når det 
gjelder lokalisering av både boliger og nærings-
arealer. Folk vil reise så kort som mulig mellom 
jobb og hjem.

Vi ser at antallet sysselsatte svinger fra år til år, 
men at Kåfjord har en positiv trend de siste ti åre-
ne, og Nord-Troms samlet har en negativ utvikling. 
Veksten i Kåfjord har kommet i 2017 og 2018.

Sysselsettingsøkningen i Kåfjord er høyere enn 
gjennomsnittet for Troms og som vi ser av tabellen 
under kommer Kåfjord forholdsvis høyt opp. Det 
er bare tre kommuner i Troms som har prosentvis 
større økning i sysselsettingen enn Kåfjord.

Samlet sysselsettingsvekst fra 2005 til 
2018 målt i antall og prosent

Endring 
2005>2018

Antall syssel-
satte

Kommune Antall Prosent 2005 2018
1902 Tromsø 8138 22,2 36595 44733
1931 Lenvik 1009 18,9 5335 6344
1922 Bardu 270 15,7 1718 1988
1939 Storfjord 160 25,1 637 797
1924 Målselv 158 4,4 3564 3722
1941 Skjervøy 135 10,6 1269 1404
1940 Kåfjord 121 17,4 695 816
1923 Salangen 103 11,5 896 999
1933 Balsfjord 98 4,4 2218 2316
1919 Gratangen 63 16,8 375 438
1929 Berg 57 14,6 391 448
1942 Nordreisa 27 1,3 2064 2091
1920 Lavangen 21 6,1 344 365
1936 Karlsøy 9 1 922 931
1917 Ibestad 7 1,3 548 555
1925 Sørreisa 6 0,5 1092 1098
1913 Skånland -2 -0,2 1018 1016
1928 Torsken -6 -1,5 407 401
1943 Kvænan-
gen

-14 -2,7 512 498

1927 Tranøy -58 -10,9 534 476
1926 Dyrøy -72 -17,2 419 347
1938 Lyngen -93 -7,6 1228 1135
1911 Kvæfjord -150 -11,7 127 1129

Tabell 19. Sysselsettingsvekst i kommuner i Troms.
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Kåfjord Nord-Troms
År Antall  

syssel-
satte

Endring 
fra for-
rige år

Antall  
sysselsatte

Endring 
fra forrige 
år

2009 780 -4 4 814 -66
2010 762 -18 4 699 -115
2011 748 -14 4 727 28
2012 739 -9 4 621 -106
2013 718 -21 4 598 -23
2014 736 18 4 757 159
2015 733 -3 4 474 -283
2016 749 16 4 573 99
2017 786 37 4 635 62
2018 815 29 4 808 173

Tabell 20. Sysselsetting samenlignet med Nord-Troms.

6.2 Sysselsatte fordelt på al-
dersgruppe

Antall sysselsatte går opp i Kåfjord. De to eldste 
gruppene øker, mens de yngre gruppene er for-
holdsvis stabile. Det har vært en liten nedgang og 
kraftig oppgang for gruppen mellom 20-24 år. Et 
positivt trekk er at flere over 67 år er i arbeid nå 
enn før. Dette henger nok sammen med den gene-
relle folkehelseutviklingen hvor folk blir eldre og 
holder seg arbeidsføre lengre. 

Kvinner og menn i Kåfjord, sysselsetting fordelt på aldersgrupper
I alt 15-19 20-24 25-39 40-54 55-66 67-74

2000 748 24 34 235 304 135 16
2001 783 29 31 266 285 158 14
2002 757 34 37 236 275 158 17
2003 692 47 31 197 244 155 18
2004 669 33 36 191 239 150 20
2005 695 39 33 180 245 169 29
2006 710 24 41 172 253 188 32
2007 740 45 44 182 252 188 29
2008 784 45 47 201 252 195 44
2009 780 41 47 191 254 200 47
2010 762 45 50 195 235 204 33
2011 748 47 50 177 242 190 42
2012 739 32 50 169 253 188 47
2013 718 40 36 152 260 187 43
2014 736 43 48 163 254 184 44
2015 733 39 43 170 242 182 57
2016 747 35 38 181 256 186 55
2017 783 32 54 204 263 183 47
2018 818 36 61 237 251 176 57

Tabell 21. Sysselsetting fordelt på aldersgrupper i Kåfjord kommune.
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6.3 Antall helt arbeidsledige

På 90-tallet lå Kåfjord svært høyt på ledighets-
statistikken sammenliknet med Nord-Troms, 
Troms og hele landet forøvrig. Tallet var oppe i 20 
prosent reell ledighet. Det var et stort samfunn-
sproblem og hang tett sammen med konjunktur-
nedgangen på slutten av 80- og begynnelsen av 
90-tallet. Nå er situasjonen ganske annerledes, 
men det er grunn til å legge merke til hva 
som har skjedd i de siste. Det er flere kref-
ter som virker sammen. 

Anleggsaktiviteten i Kåfjord har vært svært 
høy de siste tre-fire årene. Det er bygget èn 
ny tunell, de to andre er rehabilitert, det er 
bygget nytt sykehjem i Birtavarre og det 
bygges ny kraftlinje gjennom kommunen.

Det er økt sosial mobilitet og en dragning 
mot livet i byen. Det er flere og flere i ar-
beidsdyktig alder som flytter til byene. Om 
du ikke får jobb lokalt er det nå lettere å 
flytte på seg. 

Andel arbeidsledige har gått ned både i 
Kåfjord og i resten av Nord-Troms. For-
skjellen mellom de to områdene har blitt 
mindre.

Om vi ser på tallene for Troms fylke, er Kåfjord 
prosentmessig midt på statistikken. Legg likevel 
merke til at det er små tall det er snakk om, så små 
endringer får store utslag på prosentfordelingen.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kåfjord 3,6 4,8 4,2 3,7 4 3,7 3,7 2,9 3 2,9 2,5
N-Troms 2,6 3,6 3,2 3 3,2 3,6 3,5 2,9 2,5 2,4 2,1

0
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6

Andel arbeidsledige i Kåfjord og i Nord-Troms

Figur 23. Arbeidsledighet i Kåfjord kommune, sammenlignet med Nord-Troms.

2018 Andel arbeidsledige. 
Prosent

Antall arbeidsledige

I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
Torsken 5,1 5,2 4,9 22 13 9
Ibestad 4,2 5,0 3,2 26 17 9
Kvænangen 2,8 2,8 2,8 16 9 7
Lavangen 2,6 2,9 2,4 12 7 5
Kåfjord 2,5 3,3 1,7 26 18 8
Sørreisa 2,4 2,4 2,4 43 24 19
Kvæfjord 2,3 2,9 1,8 33 21 12
Skånland 2,2 2,6 1,7 31 20 11
Nordreisa 2,1 2,6 1,6 51 33 18
Harstad 2,1 2,6 1,7 274 172 102
Karlsøy 1,9 1,7 2,2 21 10 11
Gratangen 1,7 1,0 2,6 9 3 6
Tranøy 1,6 1,7 1,5 11 6 5
Lyngen 1,5 2,0 0,9 21 15 6
Tromsø 1,5 1,8 1,1 634 399 235
Skjervøy 1,4 1,7 1,0 21 14 7

Tabell 22. Arbeidsledighet i komuner i Troms.
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6.4 Aldersbæreevne

Den yrkesaktive delen av befolkningen er minken-
de i forhold til resten av befolkningen i Kåfjord. 
Situasjonen er utfordrende med hensyn til kom-
munens økonomiske bærekraft. Det blir færre yr-
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Figur 24. Aldersbæreevne for kommunene i Nord-Troms.

6.5 Pendling og arbeidsmarked

Grafikken viser sysselsatte med bosted i Kåfjord 
og arbeidssted utenfor kommunegrensen, og sys-
selsatte i Kåfjord med bosted utenfor kommune-
grensen.

68 54 69 57 66 59 71 70 83 116

345 338 340 340 358 372 367 350 321 315
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Pendlere ut av kommunen Pendlere inn til Kåfjord

Figur 25. Pendlerbalanse i Kåfjord kommune.

Utpendlere kan sees både som positivt og negativt 
for en kommune. Med negativt fortegn kan en se 
utpendlere som en gruppe i risiko for utflytting. 
Om pendlertilværelsen blir for negativ for en fa-
milie, og lokale jobbmuligheter ikke finnes, kan 
flytting bli et alternativ.

kesaktive til å bidra med økonomi og arbeidskraft 
for å støtte de eldre. Nedgangen er fra ca. 3,7 til 
2,5. Vi ser at Storfjord har en brattere nedgang 
enn Kåfjord.
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Sysselsatte 
Kåfjordinger

Endring 
fra for-
rige år

Bosatt i 
Kåfjord – 
pendler ut

Endring 
fra for-
rige år

Bosatt andre 
steder – 
pendler inn

Endring 
fra forri-
ge år

Arbeidsplasser 
i Kåfjord

Endring 
fra for-
rige år

2009 1064 3 338 -7 54 -14 780 -4
2010 1033 -31 340 2 69 15 762 -18
2011 1031 -2 340 0 57 -12 748 -14
2012 1031 0 358 18 66 9 739 -9
2013 1031 0 372 14 59 -7 718 -21
2014 1032 1 367 -5 71 12 736 18
2015 1013 -19 350 -17 70 -1 733 -3
2016 987 -26 321 -29 83 13 749 16
2017 983 -4 315 -6 116 33 784 35
2018 980 -3 305 -10 142 26 817 33

Tabell 23. Pendlingsbalanse i Kåfjord kommune.

På den positive siden vil pendlere nyte godt av 
arbeidsplasser andre steder og samtidig bidra til 
lokalsamfunnet på hjemstedet med skattekroner, 
barn i skolen og øvrige bidrag til samfunnet.  

Antallet sysselsatte med bosted utenfor kommu-
nen og arbeidssted i Kåfjord har økt betraktelig 
siden 2015. Dette kan i stor del forklares med den 
økte aktiviteten innen bygg og anlegg de siste åre-
ne. Det har vært store prosjekter på tunelldrift, 

linjebygging, veibygging og nytt sykehjem. Dis-
se prosjektene tar alle slutt i løpet av 2019 og vi 
kan vente en stor nedgang i antall pendlere inn til 
kommunen. 

Trekker vi antall innpendlere fra utpendlere får vi 
en pendlerbalanse – forholdet mellom de to stør-
relsene. Det kan være interessant å se på hvor de 
som pendler inn til Kåfjord bor og hvor de som 
pendler ut jobber.

Tabell 24 og 25. Hvor innpendelere til Kåfjord kommune har bosted øverst. Hvor utpendlerne fra Kåfjord kommune har arbeidssted nederst.

Ansatte med arbeidssted i Kåfjord og bosted utenfor kommunen
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1902 Tromsø 17 21 19 26 31 28 34 27
1942 Nordreisa 13 14 13 16 10 11 30 22
1939 Storfjord 7 12 8 10 9 7 11 15
1938 Lyngen 3 9 3 4 4 6 9 7
1941 Skjervøy 4 4 5 4 3 0 4 4
1943 Kvænangen 1 1 3 1 0 0 0 2
Sum resten av landet 12 5 8 10 13 31 28 65

Totalt antall innpendlere: 57 66 59 71 70 83 116 142

Ansatte med bosted i Kåfjord og arbeidssted utenfor kommunen
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1902 Tromsø 130 144 140 146 147 133 128 110 115 107
1942 Nordreisa 58 48 47 48 56 61 67 61 58 57
1939 Storfjord 23 17 17 17 22 19 24 26 22 19
1941 Skjervøy 15 10 13 8 10 13 11 9 6 13
1938 Lyngen 18 20 17 19 14 20 13 11 8 8
1943 Kvænangen 1 2 0 0 2 1 0 1 0 3
Landet for øvrig 93 99 106 120 121 120 107 103 106 98

Totalt antall utpendlere: 338 340 340 358 372 367 350 321 315 305
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6.6 Sykefravær

Sykefravær er en stor utgiftspost for næringslivet 
og samfunnet. Det vanlig å skille mellom egen-
meldt og legemeldt sykefravær. Egenmeldt fravær 
utgjør bare en liten del av det totale sykefraværet, 
og bortsett fra betydelige sesongvariasjoner er det 
forholdsvis stabilt over tid på et nivå på cirka én 
prosent av de avtalte dagsverk på årsbasis. Det er 
små forskjeller i egenmeldt fravær mellom menn 
og kvinner. Det er særlig langtidsfraværet (fravær 

over 16 dager) som viser variasjon over tid, og her 
er det store forskjeller mellom menn og kvinner.

I Troms samlet er legemeldt sykefravær forholds-
vis stabilt rundt 5,5 prosent. Økningen til 6 pro-
sent for første kvartal 2019 kan være en sesong-
variasjon. Det slår likt ut for både Nord-Troms, 
Troms og Kåfjord. Sykefraværet går ned over tid i 
både Nord-Troms og Kåfjord selv om antallet an-
satte går opp. 

I Kåfjord har sykefraværet sunket fra 12.291 sy-
kedager i året i 2008 til 10.315 sykedager i 2018. 
Som vi ser av grafen som viser andel sykemeldte 
er utviklingen positiv også når vi ser på prosent-
andelen og ser bort fra nedgang i folketall.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1_201
9

Kåfjord 7,4 6,9 6,3 6,8 7,7 7,1 6,0 6,0 6,1 5,8 5,4 6,5
N-Troms 8,0 8,6 8,1 7,8 8,0 7,5 7,6 7,4 6,7 7,4 5,3 6,7
Troms 5,6 5,5 5,6 5,5 6,0
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Figur 26. Sykefravær i Kåfjord kommnue, sammenlignet med Troms og Nord-Troms.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Sykefravær. Antall dager 12291 11173 10267 10892 12368 11216 9645 10425 10749 10029 10315

0

5000

10000

15000

Ak
se

tit
te

l

Antall dager sykefravær Kåfjord og Nord-Troms

Figur 27. Antall dager sykefravær i Kåfjord kommune, sammenlignet med Nord-Troms.

Av disse to tabellene ser vi at det pendles mest 
mellom Kåfjord og Tromsø, Nordreisa, Skjervøy 
og Storfjord. Dette viser mulighet for utvikling ved 
å tenke region i utvikling av boliger og arbeids-
plasser i kommunene nærmest oss, i et integrert 
bolig- og arbeidsmarked.
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6.7 Næring bedrift

Arbeidsplassene er svært viktig for et samfunn. Å 
opprettholde eller å øke antallet arbeidsplasser 
er et tegn på positiv utvikling.  Kåfjord har et lite 
variert næringsliv med små enheter. De to største 
private virksomhetene er Akva Ren AS med 30 an-
satte og Manndalen maskin med 22 ansatte.

6.7.1 Næringsstruktur

Ansatte i hver næringsgruppe
Naturlig nok er det de offentlige arbeidsplassene 
som ansetter i større mengder i Kåfjord. Det er en 
tydelig nedgang i de tradisjonelle næringene som 
Jordbruk og fiske, mens det er en stor økning i in-
dustri, bygge- og anleggsvirksomhet og teknisk 
tjenesteyting

Antall ansatte i hver næ-
ringsgruppe 20

09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

I alt 780 762 748 739 718 736 733 749 786 815
01-03 Jordbruk, skog-
bruk, fiske

131 131 134 113 122 114 98 88 94 99

05-09 Bergverk og Ut-
vinning

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

10-33 Industri 4 6 11 6 5 4 4 3 27 22
35-39 Elektrisitet, vann, 
renovasjon

3 4 4 4 4 4 3 3 3 0

41-43 Bygge og anleggs-
virksomhet

50 49 62 73 72 62 84 97 94 141

45-47 Varehandel, 
motorvognreparasjon

64 75 67 75 75 80 66 68 69 63

49-53 Transport og lag-
ring

32 29 29 26 29 35 28 33 30 28

55-56 Overnatting og 
servering

5 7 8 8 11 13 10 6 8 6

58-63 Informasjon og 
kommunikasjon

0 0 0 0 0 1 1 0 3 3

64-66 Finansiering og 
forsikring

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68-75 Teknisk tjenestey-
ting, eiendomsdrift

10 13 10 16 20 25 14 22 29 33

77-82 Forretningsmessig 
tjenesteyting

34 30 7 9 5 6 6 9 9 9

84 Offentlig administra-
sjon, forsvar

60 55 72 67 59 56 57 61 58 59

85 Undervisning 88 87 78 84 73 64 79 82 83 81
86-88 Helse og sosialtje-
nester

260 230 216 209 193 225 240 231 232 228

90-99 Personlig tjeneste-
yting

34 41 47 47 46 44 34 42 39 35

00 Uoppgitt næring 5 3 3 2 4 3 9 4 8 8
Tabell 26. Ansatte fordelt på næringsgrupper i Kåfjord kommune.
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Bedrifter i hver næringsgruppe
Den samme tendensen gjelder for antall bedrif-
ter. Det er nedgang i jordbruk og fiske, mens det 
er mange nyetableringer i bygge- og anleggsvirk-
somhet og teknisk tjenesteyting.

Antall bedrifter i hver 
næringsgruppe 20

10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

Bedrifter i alt 248 241 243 237 243 238 239 239 248 258
01-03 Jordbruk, skog-
bruk, fiske

86 84 84 82 85 85 83 79 78 79

05-09 Bergverk og Ut-
vinning

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

10-33 Industri 10 9 11 9 8 9 9 10 10 11
35-39 Elektrisitet, vann, 
renovasjon

2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

41-43 Bygge og anleggs-
virksomhet

20 19 21 23 17 21 25 28 32 35

45-47 Varehandel, 
motorvognreparasjon

24 27 29 23 25 24 22 21 19 21

49-53 Transport og lag-
ring

12 11 10 11 11 11 12 10 8 7

55-56 Overnatting og 
servering

8 8 7 9 10 10 8 5 10 9

58-63 Informasjon og 
kommunikasjon

4 3 2 2 2 2 2 3 4 3

64-66 Finansiering og 
forsikring

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

68-75 Teknisk tjenestey-
ting, eiendomsdrift

16 18 15 18 23 24 22 24 29 33

77-82 Forretningsmessig 
tjenesteyting

9 8 10 8 12 6 7 11 8 6

84 Offentlig administra-
sjon, forsvar

8 6 7 7 7 7 7 7 7 7

85 Undervisning 7 5 6 6 6 7 8 6 6 6
86-88 Helse og sosialtje-
nester

22 19 18 17 18 14 18 17 20 22

90-99 Personlig tjeneste-
yting

17 19 18 19 16 15 14 16 16 18

00 Uoppgitt næring 1 1 1 1 2 2 1 1 0 0
Tabell 27. Bedrifter fordelt på næringsgrupper i Kåfjord kommune.
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6.7.2 Jordbruk, skogbruk og fiske
Jordbruk, skogbruk og fiske har tradisjonelt vært 
den næringsgruppen med størst antall ansatte, og 
med gode muligheter for kombinasjon med andre 
næringer. Det er ingen store gårder med mange 
ansatte. De fleste er drevet av 1-2 personer. 

Nasjonale politiske målsettinger og rammebe-
tingelser er avgjørende for utviklingen av land-
bruket også i Kåfjord. Et livskraftig landbruk vil 
spille en viktig rolle for å bevare hovedtrekkene i 
bosettingsmønsteret og sikre levevilkårene i ulike 
deler av landet. Dette gjelder i høyeste grad i Kå-
fjord.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Jordbruk 108 101 89 95 83 69 60 64 76
Skogbruk 2 4 0 2 10 3 3 3 0
Fiske og akvakultur 21 29 24 25 21 26 25 27 23
Til sammen 131 134 113 122 114 98 88 94 99

Tabell 28. Ansatte i Jordbruk, Skogbruk og fiske og akvakultur i Kåfjord kommune.

Begrensende faktor i Kåfjord kommune er areal-
situasjonen med lite ledige arealer. Nesten alt av 
jordbruksarealer i kommunen er utnyttet.

Av tabellen kan vi lese at flere ting har skjedd de 
siste ti årene. Det første vi legger merke til er at 
antall ansatte i jordbruk, skogbruk og fiske har 
gått ned fra 108 til 76 ansatte på disse årene. Dette 
er næringer med lange tradisjoner som er sterkt 
tilknyttet naturen og kulturen i området. Nedgan-
gen i disse næringene har flere forklaringer. For 
fisket er det naturlig å tenke seg at forekomsten av 
fisk i området har gått ned og at det har blitt svært 
vanskelig å få tak i kvoter. Vi kommer tilbake til 
fiskeriene om litt. 

Innen jordbruk har det blitt vanskelig å drive små 
enheter – det hevdes at det er mye på grunn av 
økte krav til større driftenheter og krav til an-
skaffelser av nytt og mer moderne utstyr. Selv om 
landbruket samlet sett i Norge tjener mer penger 
i dag enn for ti år siden, er det en nasjonal trend 
med rasjonalisering, automatisering og sammen-
slåtte bruk.

Innen næringsgruppen Jordbruk, skogbruk og fis-
ke finner vi også akvakultur. Her har Kåfjord for ti-
den tre virksomheter: Lyngsskjellan, som er uten 
produksjonsaktivitet, Lerøy Aurora sitt anlegg i 
Manndalen med syv ansatte, og Skardalen set-
tefisk med sine åtte ansatte. Det ligger et poten-
siale for vekst innen oppdrett i Kåfjord, men det 
er foreløpig ikke politisk vilje til å satse på denne 
næringa.
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6.7.3 Jordbruk
Som nevnt er jordbruket på retur. Tallene løper 
frem til 2017, men det er flere som har lagt ned 
drifta siden den gang, og trenden er negativ. Størst 
nedgang på ti år ser vi på melkegeit. 

6.7.4 Fiske
Det er pr. september 2019 registrert ni fiskere på 
blad A i Kåfjord og 15 på blad B. Det er to mottaks-
stasjoner for fisk, én i Djupvik og én i Manndalen. 
Disse stasjonene tar imot fisk fra alle kommuner, 
men i hovedsak fra Kåfjord, Lyngen og Storfjord. 
I følge SSB ble det ilandført de mengder i Kåfjord 
mellom 2008 og 2016 som vist i tabellen til høyre.

Det finnes ikke tall hos SSB for 2017 og 2018, men 
vi vet at tallene er bedre for disse årene. Økningen 
fra 2013 til 2014 regner vi med skyldes kjøpsav-
tale med Karl’a fisk og skalldyr i Tromsø for begge 
mottakene. 

Båter med hjemmehavn i Kåfjord leverer også fisk 
andre steder. Til høyre ser vi mengder ilandført av 
båter fra Kåfjord.

Bildet av fiskeriene i Kåfjord er svingende. Noen 
sier at det ikke er fisk nok, og andre sier at det er 
færre som gidder å fiske for å levere i perioder. Det 
er uansett forklaring en næring preget at ustabile 
forhold i Kåfjord.

Oppgangen har vi innen ammekyr og høner, men 
disse utgjør et så lite antall at de ikke kan veie opp 
for nedgangen over hele linja ellers. 

Storfe i alt Kyr i alt Melkekyr Ammekyr Andre storfe Sau Melkegeit Avlssvin Høner
2008 615 251 0 0 364 2 311 1210 0 0
2009 616 254 254 0 362 2 248 1160 0 0
2010 581 237 237 0 344 2 186 1190 0 0
2011 554 238 238 0 316 1 917 1151 0 0
2012 607 258 258 0 349 1 787 1056 0 0
2013 606 260 260 0 346 1 820 970 0 0
2014 651 244 0 0 407 2 056 605 0 0
2015 706 272 259 13 434 2 156 1001 0 17
2016 694 271 259 12 423 2 074 945 0 0
2017 565 203 187 16 362 2 012 761 0 37

Tabell 29. Husdyr i Kåfjord kommune.

Mengde og verdi
År Mengde (tonn) Verdi (1000 kr)

2008 280 2440
2009 157 1101
2010 4 37
2011 4 35
2012 9 58
2013 1 9
2014 136 1211
2015 208 1792
2016 142 1475

Tabell 30. Mengde og verdi av ilandført fisk i Kåfjord kommune.

Mengde og verdi
År Mengde (tonn) Verdi (1000 kr)

2008 518 7059
2009 407 3805
2010 497 4065
2011 1248 11067
2012 1611 13452
2013 507 4791
2014 542 4188
2015 501 4891
2016 484 5890

Tabell 31. Mengde og verdi av fisk ilandført av båter fra Kåfjord kommune.
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6.7.5 Industri, bygg og anlegg og turisme
Det har vært stor vektst innen industri. Dette hen-
ger i hovedsak sammen med at Akva Ren AS har 
flyttet sin virksomhet innen videreforedling av re-
stråstoff fra sjømatnæringa fra Lyngen- til Kåfjord 
kommune. Fabrikken er i utvikling, men foreløpig 
ser det ut til at modernisering av produksjonen 
kan føre til reduksjon i antall arbeidsplasser. 

Innen bygg og anlegg har det vært positiv utvik-
ling. Økt aktivitet innen bransjen med tunelldrift, 
veibygging og nytt sykehjem har gitt kommunen 
et tiltrengt marked for varer og tjenester. Vi ser 
at økningen har vært jevn, men at den gjorde et 
stort byks fra 2017 til 2018. Det kan forventes at 
det kommer en reduksjon innen aktivitet på dette 
feltet på grunn av at tunell, skredforebygning, hel-
sesenter og utviklingen av Løkvoll er ferdig i løpet 
av 2019. Det er planlagt å utbedre veien mellom 
Olderdalen og Langslett i Nordreisa, men det ven-
tes ikke å komme i gang de nærmeste årene.  
Innen overnatting og servering er det liten utvik-
ling. Satsingen på turisme med bygging av f.eks. 

Gorsabrua, tilrettelegging for besøk og satsing 
på Visit Lyngenfjord har kastet lite av seg i antall 
arbeidsplasser. Det er kun fem av bedriftene som 
går med overskudd på tilsammen 1,3 millioner 
kroner. En videre satsing her kan likevel være for-
nuftig fordi potensialet er stort. Kåfjord er en at-
traktiv destinasjon, men har en lite utbredt kultur 
for reiselivsvirksomhet. Det er for få som vil starte 
opp noe her. 

Bygg og anlegg er nå den største næringsgruppen 
innen privat virksomhet i Kåfjord. Av tabellen un-
der kan vi se at for 2018 var 17,3 prosent av de 
ansatte innen denne næringen. Landbruket er på 
nedadgående trend i Kåfjord som mange andre 
steder og ligger nå på 12,1 prosent. Her viser tal-
lene en liten oppgang de siste tre årene. Det er et 
håp om at det er en fortsettende trend og at flere 
kan nyttiggjøre seg landbruket fremover. Det er 
viktige og stedbundne arbeidsplasser. 

Prosentvis fordeling av ansatte i nærings-
gruppene

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske 16,8 17,2 17,9 15,3 17 15,5 13,4 11,7 12 12,1

05-09 Bergverk og Utvinning 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0
10-33 Industri 0,5 0,8 1,5 0,8 0,7 0,5 0,5 0,4 3,4 2,7
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0
41-43 Bygge og anleggsvirksomhet 6,4 6,4 8,3 9,9 10 8,4 11,5 13 12 17,3
45-47 Varehandel, motorvognreparasjon 8,2 9,8 9 10,1 10,4 10,9 9 9,1 8,8 7,7
49-53 Transport og lagring 4,1 3,8 3,9 3,5 4 4,8 3,8 4,4 3,8 3,4
55-56 Overnatting og servering 0,6 0,9 1,1 1,1 1,5 1,8 1,4 0,8 1 0,7
58-63 Informasjon og kommunikasjon 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,4 0,4
64-66 Finansiering og forsikring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 1,3 1,7 1,3 2,2 2,8 3,4 1,9 2,9 3,7 4
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting 4,4 3,9 0,9 1,2 0,7 0,8 0,8 1,2 1,1 1,1
84 Offentlig administrasjon, forsvar 7,7 7,2 9,6 9,1 8,2 7,6 7,8 8,1 7,4 7,2
85 Undervisning 11,3 11,4 10,4 11,4 10,2 8,7 10,8 10,9 10,6 9,9
86-88 Helse og sosialtjenester 33,3 30,2 28,9 28,3 26,9 30,6 32,7 30,8 29,5 28
90-99 Personlig tjenesteyting 4,4 5,4 6,3 6,4 6,4 6 4,6 5,6 5 4,3
I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tabell 32. Prosentvis fordeling av ansatte etter næringsgrupper.
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6.7.6 Varehandel
Kåfjord har seks dagligvarebutikker, en butikk for 
landbruksutstyr og traktorer, en byggevarehandel, 
en blomsterbutikk og tre husflidsbutikker. Statis-
tikken viser at innbyggere i Kåfjord handler mye 
andre steder. I Nord-Troms er det bare Storfjord 
som ligger lavere med antall kroner brukt pr. inn-
bygger. Kåfjord ligger på 311. plass i landet. Na-
bokommunen Nordreisa ligger høyt oppe i Troms. 

Det er flere årsaker til at det handles lite i Kåfjord. 
Antall butikker er lavt av naturlige årsaker. Det er 
ikke så mange kunder per butikk. Det blir færre og 
færre spesialiserte butikker generelt sett, og spesi-
elt på landsbygda. Hverken Kåfjord eller Storfjord 
har vinmonopol, noe som bli trukket frem som en 
av årsakene til at flere reiser ut av kommunen for 
å handle. En annen årsak er at både Storfjord og 
Kåfjord ligger nærme Kilpisjävri med anledninger 
for grensehandel. For Kåfjord spesielt spiller nær-
heten til Nordreisa og tilbudene der en rolle.

Per innbygger. 
Kroner

Avvik fra lan-
det. Kroner

1931 Lenvik 113 042            28 432 
1902 Tromsø  99 595            14 985 
1903 Harstad  96 320            11 710 
1923 Salangen  84 178 -               432 
1942 Nordreisa  82 853 -            1 757 
1924 Målselv  78 958 -            5 652 
1941 Skjervøy  68 954 -         15 656 
1913 Skånland 65 450 -         19 160 
1933 Balsfjord 61 608 -         23 002 
1943 Kvænangen 57 336 -         27 274 
1922 Bardu 55 498 -         29 112 
1938 Lyngen 49 006 -         35 604 
1925 Sørreisa 44 352 -         40 258 
1936 Karlsøy 44 083 -         40 527 
1920 Lavangen 41 964 -         42 646 
1940 Kåfjord 41 121 -         43 489 
1917 Ibestad 38 391 -         46 219 
1929 Berg 35 095 -         49 515 
1928 Torsken 31 050 -         53 560 
1919 Gratangen 25 813 -         58 797 
1926 Dyrøy 23 531 -         61 079 
1939 Storfjord 23 068 -         61 542 
1911 Kvæfjord            21 688 -         62 922 
1927 Tranøy 18 568 -         66 042 

Tabell 33. Varehandel per innbygger i kroner for kommuner i Troms, sam-
menlignet med landet.
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7.1 Næringsareal

Kåfjord har noe ferdig regulert næringsareal, men 
det er mangel på arealer som er klar til å bygges 
ut. Det er et potensialt i utvikling av eksisterende 
områder på flere steder i kommunen. 

De regulerte arealene trenger teknisk og fysisk 
infrastruktur ført frem til seg for å kunne utnyt-
tes. I tillegg er det forholdsvis omfattende under-
søkelser som må gjøres når det gjelder grunn- og 
skredforhold.

De regulerte næringsarealene er fordelt utover 
hele kommunen, med litt variasjon i hvilke formål 
som tillates. Det er alt fra industri-, til turist- og 
kontorformål som ikke enda er utviklet. 

Det er utfordrende å ikke ha tilgang på byggekla-
re næringsarealer for bedrifter som ønsker å eta-
blere seg i Kåfjord. Veien fra den situasjonen som 
møter bedriftene i dag til de kan ha ferdig utbygde 
arealer kan fort bli lang og kostbar. Situasjonen 
gjør oss utsatt for å miste næringsetableringer til 
andre kommuner som har byggeklare arealer.

Dette er en viktig faktor som påvirker bedriftsat-
traktiviteten til kommunen. Å skape byggeklare 
næringsarealer med moderne infrastruktur vil 
være en viktig faktor å øke bedriftsattraktiviteten 
fremover.

Det er mangel på arealer til jordbruk. Det øken-
de kravet til stordrift medfører at små teiger blir 
ulønnsomme. Dette er en nasjonal trend som vir-
ker å være vanskelig å gjøre noe med i kommuner 
som Kåfjord med utfordrende topologi og eien-
domsstruktur.

7.2 Boligareal

Det er ferdig regulerte boligarealer i hele kommu-
nen. Disse er i all hovedsak spredt rundt i de for-
skjellige bygdene og er for det meste i privat eie. 
Boligarealet er stort sett ikke byggeklart, da det er 
gjenstand for fare for kvikkleireskred, og må utre-
des deretter.

Boligarealer er mye mer sårbar angående denne 
typen kostbare utredninger enn det næringsare-
alet er. For en som skal bygge seg et hus er denne 
utgiften en mye større del av budsjettet enn når en 
bedrift skal bygge et næringsbygg. 

Det er derfor avgjørende for boligattraktiviteten i 
kommunen at det finnes byggeklare boligtomter, 
da vi i en integrert arbeidsmarkedsregion som 
Nord-Troms konkurrerer med mange kommuner 
når noen skal bosette seg og bygge hus.

7. Arealer og infrastruktur

Tilgjengelige arealer for både bolig og næringslivsetablering er viktig for å oppnå vekst i et 
samfunn. De ulike næringene har ulike behov – spesielt når det kommer til infrastruktur. Et 
attraktivt samfunn har mulighet til å ønske nye mennesker og ny aktivitet velkommen inn.

Har vi nok bolig- og næringsarealer?
Har vi god nok infrastruktur for befolkning og bedrifter?
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7.3 Fritidsboligareal

Det er mange regulerte områder for fritidsboliger 
i kommunen, spesielt i ytre del. Her er det også 
noen steder byggeklare tomter hvor skredfare er 
ferdig kartlagt. Det er i dag ikke den store etter-
spørselen etter denne typen arealer og det vurde-
res til at kommunen per 2019 har tilfredsstillende 
mengde fritidsboligarealer. 

Å skape byggeklare fritidsboligarealer behøver 
derfor ikke å være høyt prioritet, men vil kunne 
tas med som en del av klargjøring av boligarealer 
med tanke på oppsamling av kostnader til for ek-
sempel kartlegging av skredfare og grunnforhold.

7.4 Infrastruktur

Kåfjord kommune har godt utbygd infrastruktur. 
Det er bygd ut høyhastighets fibernett i hele kom-
munen til alle husstander. I tillegg er det god mo-
bildekning med høy hastighet hos de aller fleste 
husstander. Europaveg seks, som har fått store 
oppgraderinger de siste årene, løper langs fjorden 
gjennom hele kommunen. Med unntak av ytter-
ste del av kommunen er det godt med tilgang på 
strøm.

Disse forholdene bidrar til å øke alle de tre typene 
attraktivitet.
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8. Vurderinger og anbefalinger

Vi har beskrevet og analysert mange ulike indikatorer og faktorer innen befolkning- og næ-
ringsutvikling i Kåfjord kommune. De strukturelle forholdene er vanskelig å påvirke og det 
er derfor viktig å være klar over dem. Når de strukturelle forholdene er kjent, kjenner man 

også de forholdene som kan påvirkes lokalt. 

Vi står da igjen med det lokale handlingsrommet for å skape vår egen framtid - kommunens 
egen innsats for økt attraktivitet.

8.1 Det lokale handlingsrommet 
- hva kan gjøres i Kåfjord

Skal man få til endring må en jobbe aktivt med til-
tak som gir lokal påvirkningskraft. Innsatsen kan 
gjøres på mange felt og på mange måter, må derfor 
prioriteres. Vi bør ta utgangspunkt i de tre attrak-
tivitetsbgerpene, bosted, besøk og bedrift.

8.1.1 Bostedsattraktivitet
Folk kan bo i Kåfjord og jobbe andre steder. Det 
viser tallene på pendling. Kåfjord kan derfor med 
god grunn jobbe aktivt for bedriftsetableringer 
også utenfor sine egne kommunegrenser, da det 
vil bidra positivt til hele den integrerte arbeids-
markedsregionen. Men hva skal til for å øke bo-
settingen?

Hvorfor skal folk velge å bosette seg i Kåfjord, 
fremfor der de har sitt arbeidssted?

Hva skal til for å få fremtidige Nord-Tromsinger 
og andre arbeidssøkende til å velge å bosette seg 
i Kåfjord?

Hvorfor skal folk som bor i Kåfjord fortsette å bo 
her?

Det er strukturelle forhold som i dag bidrar til ne-
gativ bostedsattraktivitet. 

- Befolkningsstørrelsen er minkende og demo-
grafien er preget av stadig flere eldre. 

- Naturfare skaper usikkerhet og uforutsigbarhet 
for etablering

- Arbeidsmarkedet er begrenset, med få kompe-
tansearbeidsplasser

8.1.2 Besøksattraktivitet
De som besøker Kåfjord har god tilgang på natur- 
og kulturopplevelser. Europaveg seks gjør at sto-
re mengder folk reiser gjennom kommunen hver 
eneste dag. Men hva må gjøres for å kapitalisere 
på dette?

Hva skal til for å få dem til å stoppe og bruke til-
budene?

Hvordan tiltrekke oss planlagte besøk?

Hva skal til for å skape attraktive tilbud til besø-
kende?

Hvordan få besøkende til å legge igjen verdier i 
kommunen?
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Det er flere forhold som påvirker utviklingen i be-
søksattraktiviteten:

- Europaveg seks med sine tusenvis av reisende.
(Strukturelt forhold)

- Topografien og bosettingsmønsteret gjør det 
vanskelig å skape synergier i handels- og be-
søksnæringer. (Strukturelt forhold)

- De naturgitte forholdene med lett tilgang på fjell 
og fjord. (Strukturelt forhold)

- De etablerte kulturtilbudene. (Attraktivitetsfak-
tor)
 - Festivaler som Riddu Riđđu, 
 Fiskefestivalen, isfiskefestivalen og 
 Lyngefjord Skyrun.  Sterk 
 husflidsaktivitet med flere åpne butikker. 

8.1.3 Bedriftsattraktivitet
Kåfjord har naturgitte begrensinger som gir man-
gel på utnyttbart areal. De tradisjonelle næringe-
ne er i tilbakegang på nasjonalt nivå. Vi har et godt 
utbygd fibernett og gode økonomiske fordeler for 
både arbeidsgivere og -takere. Men gjør dette det 
attraktivt å etablere seg som bedrift?

Hvorfor skal bedrifter etablere seg i Kåfjord?

Hva skal til for å øke antall bedriftsetableringer?

Hvilke virksomheter ønsker vi å tiltrekke oss?

Hva skal til for å skape kompetansearbeidsplas-
ser?

Det er flere forhold som påvirker utviklingen i be-
driftsattraktiviteten:

- Infrastruktur med fibernett. (Strukturelt for-
hold)

- Naturfare og plassmangel. (Strukturelt forhold)

- Tradisjonsnæringer i tilbakegang. (Strukturelt 
forhold)

- Mangel på kompetansearbeidsplasser

- Økonomiske fordeler eksempelvis ingen arbeids-
giveravgift, lavere skatt, nedskriving av studielån. 
(Strukturelt forhold)

- Fjorder med gode forhold for havbruk. (Struktu-
relt forhold)

8.1.4 Kåfjords interne attraktivitet
Til støtte for all attraktivitet er goder som kulturen 
i Kåfjord, gode skoler og barnehager, et effektivt 
byråkrati, inkluderende holdninger fra innbyg-
gere og åpne armer mot de som kommer utenfra. 
Innbyggerne er svært viktige bidragsytere til at et 
sted er attraktivt. 

8.2 Økonomi

Det er nedgang i antall innbyggere. De som er 
igjen blir eldre og fødselsbalansen er synkende. 
Det blir færre i arbeidsaktiv alder. Det er få kom-
petansearbeidsplasser og gjennomsnittsinntek-
ten er lav.

Så hvilket resultat har denne utviklingen for Kå-
fjord kommune?

Den største utfordringen vil være økonomien. Det 
blir flere eldre som skal tas vare på av stadig færre 
yngre. Omsorgen av de eldre og gode servicetil-
bud til innbyggerne må finansieres av stadig min-
dre tilskudd og lavere skatteinngang.

Dette er store utfordringer som vi kan forsøke å 
bidra til å løse gjennom økt attraktivitet i de tre 
ulike kategoriene.
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Integrert bo- og arbeidsmarkedsregion

Attraktivitet

Strukturelle forhold

Median

Matrikkelen

Bosted
Besøk
Bedrift
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Antall innbyggere 1. jan 2000 2369

Fødte 2000-2018 387

Døde 2000-2018 517

Fødselsoverskudd 2000-2018 -130

Innflytting 2000-2018 1365

Utflytting 2000-2018 1919

Innflyttingsoverskudd 2000-2018 -554

Innvandring 2000-2018 501

Utvandring 2000-2018 99

Samlet tilvekst fra 2000 til 2019 -272

Antall innbyggere 1. jan 2019 2097

Antall innbyggere okt. 2019 2074

Innbyggere i Kåfjord
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Folketall -
fremskriving

Reelt pr. 1.okt. 2019: 
2097 innbyggere
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Folketallsutvikling i Kåfjord, fremskrevet etter normalalternativet
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Folketall
Fremskriving
Prosentvis endring i 
antall innbyggere 
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Endring fra 2018 til 2040 Antall Innbyggere

Kommune Antall Prosent 2018 2040
Balsfjord 1 029 18.2 5 653 6 682 
Nordreisa 887 17.9 4 944 5 831 
Torsken 115 12.2 943 1 058 
Salangen 196 8.8 2 226 2 422 
Tromsø 6 448 8.5 75 638 82 086 
Målselv 563 8.3 6 798 7 361 
Sørreisa 289 8.3 3 494 3 783 
Harstad 1 993 8.0 24 820 26 813 
Lenvik 711 6.1 11 644 12 355 
Skjervøy 88 3.0 2 925 3 013 
Skånland 23 0.8 2 994 3 017 
Bardu - 81 -2.0 3 979 3 898 
Storfjord - 44 -2.4 1 856 1 812 
Lavangen - 27 -2.5 1 061 1 034 
Kvæfjord - 152 -5.2 2 928 2 776 
Tranøy - 108 -7.0 1 536 1 428 
Berg - 67 -7.4 902 835 
Karlsøy - 190 -8.4 2 263 2 073 
Kvænangen - 125 -10.2 1 224 1 099 
Gratangen - 127 -11.4 1 117 990 
Dyrøy - 164 -14.1 1 165 1 001 
Lyngen - 430 -15.0 2 877 2 447 
Ibestad - 213 -15.4 1 380 1 167 
Kåfjord - 330 -15.5 2 132 1 802 

Folketall
Kommunene i 
Troms
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År 0-15 16-24 25-39 40-54 55-66
67-
79

80+ 0-66 67+

2000 20.4 10.6 19.5 20.3 13.9 11 4.3 84.7 15.3

2005 19.5 11.8 17.4 19.4 15.6 11.5 4.8 83.7 16.3

2010 18.0 11.6 15.5 18.9 17.5 13.5 5.0 81.5 18.5

2015 15.2 11.2 15.6 19.9 16.6 15.6 5.9 78.5 21.5

2018 14.9 10 16.4 18.8 16.4 16.5 7.0 76.5 23.5

2020 14.9 9.3 17.1 17.8 16.3 16.9 7.9 75.4 24.8

2025 14.0 9.3 16.1 16.4 17.4 18.1 8.6 73.2 26.7

2030 13.7 8.8 14.8 16.0 18.0 17.9 10.9 71.3 28.8

2035 13.3 8.4 13.9 17.2 15.4 18.7 13.1 68.2 31.8

2040 12.8 7.8 13.7 17.3 13.9 20.5 14.2 65.5 34.7

Alders-
sammensetning 
i Kåfjord 
fremskriving
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fødte 27 26 19 15 26 25 19 27 20 15 28 15 19 21 17 25 14 14
Døde 25 26 21 32 37 29 21 25 26 35 17 32 20 21 29 33 33 24
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døde i Kåfjord
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År 2018 Per 1000 innbyggere

Kommune Fødte Døde Fødsels-
overskudd

1902 Tromsø 11,8 5,3 6,5
1924 Målselv 12,8 7,6 5,1
1925 Sørreisa 8,9 5,4 3,4
1922 Bardu 10 7,5 2,5
1903 Harstad 10,1 8,5 1,6
1931 Lenvik 8,4 8,7 -0,3
1942 Nordreisa 7,9 8,7 -0,8
1941 Skjervøy 9,2 12 -2,7
1923 Salangen 5,4 8,2 -2,7
1911 Kvæfjord 6,9 9,7 -2,8
1938 Lyngen 8 11,2 -3,1
1936 Karlsøy 7,5 10,6 -3,1
1929 Berg 5,6 10,1 -4,5
1927 Tranøy 7,9 12,5 -4,6
1933 Balsfjord 7,8 12,9 -5,1
1913 Skånland 5,3 10,7 -5,3
1919 Gratangen 4,5 9,9 -5,4
1940 Kåfjord 7,1 14,7 -7,6
1926 Dyrøy 6,1 13,9 -7,8
1917 Ibestad 5,1 14,5 -9,4
1939 Storfjord 3,2 13 -9,7
1943 Kvænangen 5,8 15,7 -9,9
1920 Lavangen 4,8 15,2 -10,5
1928 Torsken 2,1 14,9 -12,8

Fødselsoverskudd 
per 1000 innbyggere
Troms
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Antall hus-
holdninger 

i alt

Alene 
boende

Par uten 
barn

Par med 
barn 

under 18 
år

Enslige 
med barn 
under 18 

år

Par og 
enslige 

med 
voksne 

barn

Flerfamilie
hushold*

2008 937 350 161 166 50 145 65

2009 950 361 171 163 52 141 62

2010 944 374 163 154 46 137 70

2011 951 391 166 157 44 122 71

2012 971 409 160 153 45 126 78

2013 970 403 167 143 44 135 78

2014 945 364 190 141 40 121 89

2015 944 373 189 146 34 116 86

2016 941 371 198 144 33 108 87

2017 947 382 196 142 32 113 82

2018 949 384 193 144 34 117 77

2019 950 392 193 140 37 114 74

Husholdninger i 
Kåfjord

* Flerfamiliehushold inkluderer familier med fosterbarn
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4,51 4,64 4,67 4,74 4,94 5,17 5,25 5,3 5,27 5,41 5,49

8,15 8,39
8,91 9,17 9,3

9,73
10,16 10,38 10,5 10,59 10,7
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Antall hytter pr. 100 innbygger i Kåfjord og i Nord-Troms

Kåfjord Nord-Troms
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Landbruks-
eiendommer med 
boligbygning
uten bosetting

2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Balsfjord 260 218 217 208 200 196 214 239

Lyngen 144 108 109 114 95 98 111 118

Storfjord 55 42 44 41 39 47 30 50

Kåfjord 112 109 106 105 90 89 92 116

Skjervøy 63 68 68 66 58 62 61 61

Nordreisa 126 116 121 134 109 105 114 136

Kvænangen 130 115 113 119 117 113 118 125
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Antall Prosent 2005 2018
1939 Storfjord 160 25,1 637 797
1902 Tromsø 8138 22,2 36595 44733
1931 Lenvik 1009 18,9 5335 6344
1940 Kåfjord 121 17,4 695 816
1919 Gratangen 63 16,8 375 438
1922 Bardu 270 15,7 1718 1988
1929 Berg 57 14,6 391 448
1923 Salangen 103 11,5 896 999
1941 Skjervøy 135 10,6 1269 1404
1920 Lavangen 21 6,1 344 365
1924 Målselv 158 4,4 3564 3722
1933 Balsfjord 98 4,4 2218 2316
1942 Nordreisa 27 1,3 2064 2091
1917 Ibestad 7 1,3 548 555
1936 Karlsøy 9 1,0 922 931
1925 Sørreisa 6 0,5 1092 1098
1913 Skånland -2 -0,2 1018 1016
1928 Torsken -6 -1,5 407 401
1943 Kvænangen -14 -2,7 512 498
1938 Lyngen -93 -7,6 1228 1135
1927 Tranøy -58 -10,9 534 476
1911 Kvæfjord -150 -11,7 127 1129
1926 Dyrøy -72 -17,2 419 347

Samlet 
sysselsettingsvekst 
fra 2005 til 2018 
målt i antall og 
prosent
Troms
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kåfjord 47,6 46,7 46,2 45,6 45,3 43,5 43,8 43,1 42,8 41,6 40,3
N-Troms 42,7 41,9 41,5 41 40,5 39,7 39,4 38,8 38,2 37,5 36,2
Troms 33,2 32,7 32,2 31,6 30,9 30,2 30,3 29,7 29,1 28,6 28
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kåfjord 36,5 37 37,3 37 36,5 37 38 37,6 37,2 38,2 39
N-Troms 39,6 39,5 39,4 39,3 39,1 39,4 40,1 40,1 40,2 40,6 41,3
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kåfjord 15 15,2 15,2 15,9 16,6 16,6 17,5 18,7 19,4 19,7 20,1
N-Troms 16,3 16,9 17,2 17,6 18,1 18,1 19,7 20,3 20,9 21,2 21,7
Troms 25,2 25,8 26,4 27 27,7 28,1 29,9 30,7 31,4 32 32,7

0

5

10

15

20

25

30

35

pr
os

en
t

Andel av befolkningen med høyere utdanning

149



Jens.kristian.nilsen@kafjord.kommune.no

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kåfjord 3,6 4,8 4,2 3,7 4 3,7 3,7 2,9 3 2,9 2,5
N-Troms 2,6 3,6 3,2 3 3,2 3,6 3,5 2,9 2,5 2,4 2,1
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Trygd og pensjon 
totalt

Alderspensjon Uførepensjon Arbeidsavklaring

Personer
% av 

befolk-
ningen

Personer
% av 

befolk-
ningen

Personer
% av 

befolk-
ningen

Personer
% av 

befolk-
ningen

2012 757 34,3 456 20,7 234 10,6 67 3,0
2013 771 34,7 482 21,7 214 9,6 75 3,4
2014 775 35,5 495 22,7 213 9,8 67 3,1
2015 778 36,2 500 23,3 205 9,5 73 3,4
2016 801 37,6 520 24,4 199 9,3 82 3,8
2017 804 37,7 524 24,6 198 9,3 82 3,8
2018 794 37,9 528 25,2 199 9,5 67 3,2
2019 800 38,3 531 25,4 202 9,7 67 3,2

Kåfjordinger på 
trygd og 
pensjon
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019_1
Kåfjord 34,3 34,7 35,5 36,2 37,6 37,7 37,9 38,3
Nord-Troms 32,5 32,6 32,7 32,8 33,1 33,5 33,7 33,9
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befolkningen 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019_1
Kåfjord 20,7 21,7 22,7 23,3 24,4 24,6 25,2 25,4
Nord-Troms 18,3 19,1 19,8 20,2 20,7 21,1 21,6 21,8

20,7
21,7

22,7
23,3

24,4 24,6
25,2 25,4

18,3
19,1

19,8 20,2
20,7 21,1

21,6 21,8

Kåfjord Nord-Troms

Alderspensjon
Prosentandel av 
befolkningen
Kåfjord og Nord-
Troms
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Endring fra forrige 
år Avvik fra brutto-inntekten i:

Median brutto-
inntekt Prosent Landet Eget fylke Egen Landsdel

Bardu 419100 3,9 29800 27700 36813
Tromsø 417500 2,4 28200 26100 35213
Målselv 402500 2,2 13200 11100 20213
Harstad 391200 2,9 1900 -200 8913
Sørreisa 376500 1,1 -12800 -14900 -5787
Skånland 371900 3,3 -17400 -19500 -10387
Lenvik 368400 2,2 -20900 -23000 -13887
Nordreisa 367100 4,3 -22200 -24300 -15187
Storfjord 355200 2,7 -34100 -36200 -27087
Skjervøy 354000 3,9 -35300 -37400 -28287
Dyrøy 351400 1 -37900 -40000 -30887
Kvæfjord 349800 4 -39500 -41600 -32487
Balsfjord 349700 1,8 -39600 -41700 -32587
Tranøy 349500 4,3 -39800 -41900 -32787
Gratangen 346900 2,5 -42400 -44500 -35387
Salangen 345400 2,4 -43900 -46000 -36887
Karlsøy 344400 1,5 -44900 -47000 -37887
Berg 343400 2,1 -45900 -48000 -38887
Lavangen 339300 5 -50000 -52100 -42987
Kvænangen 338300 4,2 -51000 -53100 -43987
Lyngen 335600 1,2 -53700 -55800 -46687
Ibestad 327100 0,4 -62200 -64300 -55187
Kåfjord 326900 4,8 -62400 -64500 -55387
Torsken 322900 -1,9 -66400 -68500 -59387

Median 
bruttoinntekt 
Kåfjord 2017
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Andel barn i
familier med 
inntekt under 50 % 
av median
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Endring fra 
forrige år

Avvik fra gjelden i:

Median 
Gjeld

Kroner Prosent Landet Eget fylke Egen 
Landsdel

2008 46 100 4 600 11,1 - 54 000 - 56 700 - 60 304 
2009 45 500 - 600 - 1,3 - 58 100 - 61 100 - 62 569 
2010 44 500 - 1 000 - 2,2 - 63 600 - 65 800 - 67 122 
2011 45 600 1 100 2,5 - 67 200 - 67 900 - 69 004 
2012 46 100 500 1,1 - 72 800 - 71 100 - 71 170 
2013 42 600 - 3 500 - 7,6 - 85 400 - 81 700 - 81 065 
2014 42 300 - 300 - 0,7 - 91 500 - 85 900 - 84 337 
2015 41 000 - 1 300 - 3,1 - 99 500 - 93 700 - 91 619 
2016 50 500 9 500 23,2 - 96 600 - 88 900 - 88 133 
2017

50 600 100 0,2 - 102 700 - 96 100 - 94 783 

Median gjeld i 
Kåfjord
Sammenliknet 
med landet
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Innpendling, 
utpendling og 
balanse
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1902 Tromsø 19 27 17 21 19 26 31 28 34 27
1942 Nordreisa 12 11 13 14 13 16 10 11 30 22
1939 Storfjord 7 8 7 12 8 10 9 7 11 15
1938 Lyngen 3 1 3 9 3 4 4 6 9 7
1941 Skjervøy 3 4 4 4 5 4 3 0 4 4
1943 Kvænangen 0 0 1 1 3 1 0 0 0 2
Resten av landet 10 18 12 5 8 10 13 31 28 65
Toalt antall innpendlere 54 69 57 66 59 71 70 83 116 142

Sysselsatte med 
arbeidssted i 
Kåfjord og bosted 
utenfor kommunen
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1902 Tromsø 130 144 140 146 147 133 128 110 115 107
1942 Nordreisa 58 48 47 48 56 61 67 61 58 57
1939 Storfjord 23 17 17 17 22 19 24 26 22 19
1941 Skjervøy 15 10 13 8 10 13 11 9 6 13
1938 Lyngen 18 20 17 19 14 20 13 11 8 8
1943 Kvænangen 1 2 0 0 2 1 0 1 0 3
Landet for øvrig 93 99 106 120 121 120 107 103 106 98

Sum utpendling 338 340 340 358 372 367 350 321 315 305

Sysselsatte med 
bosted i Kåfjord 
og arbeidssted 
utenfor 
kommunen
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Privat sektor
51 %

Offentlig 
sektor
49 %

Antall ansatte Kåfjord 2005

Privat sektor
54 %

Offentlig 
sektor
46 %

Antall ansatte Kåfjord 2018

Endring i fordeling
privat-offentlig
Kåfjord
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2018 2005

Antall 
sysselsatte

Privat 
sektor

Andel 
privat

Antalll 
sysselsatte

Privat 
sektor

Andel 
privat

Endring 
Prosent

1929 Berg 448 309 69 % 391 232 59 % 33,2
1931 Lenvik 6344 4154 65 % 5335 3776 71 % 10
1928 Torsken 401 262 65 % 407 234 57 % 12
1941 Skjervøy 1404 907 65 % 1269 823 65 % 10,2
1917 Ibestad 555 342 62 % 548 287 52 % 19,2
1933 Balsfjord 2316 1421 61 % 2218 1388 63 % 2,4
1942 Nordreisa 2091 1221 58 % 2064 1262 61 % -3,2
1936 Karlsøy 931 543 58 % 922 577 63 % -5,9
1902 Tromsø 44733 25821 58 % 36595 21342 58 % 21
1919 Gratangen 438 248 57 % 375 177 47 % 40,1
1938 Lyngen 1135 638 56 % 1228 756 62 % -15,6
1939 Storfjord 797 448 56 % 637 348 55 % 28,7
1913 Skånland 1016 560 55 % 1018 568 56 % -1,4
1940 Kåfjord 816 444 54 % 695 356 51 % 24,7
1927 Tranøy 476 237 50 % 534 298 56 % -20,5
1925 Sørreisa 1098 540 49 % 1092 597 55 % -9,5
1943 Kvænangen 498 239 48 % 512 270 53 % -11,5
1924 Målselv 3722 1761 47 % 3564 1878 53 % -6,2
1920 Lavangen 365 164 45 % 344 156 45 % 5,1
1923 Salangen 999 442 44 % 896 388 43 % 13,9
1926 Dyrøy 347 144 41 % 419 241 58 % -40,2
1911 Kvæfjord 1129 387 34 % 1279 418 33 % -7,4
1922 Bardu 1988 639 32 % 1718 747 43 % -14,5

Endring i fordeling
privat-offentlig
Troms
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Antall ansatte i hver næringsgruppe 20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

I alt 780 762 748 739 718 736 733 749 786 815

01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske 131 131 134 113 122 114 98 88 94 99

05-09 Bergverk og Utvinning 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

10-33 Industri 4 6 11 6 5 4 4 3 27 22

35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon 3 4 4 4 4 4 3 3 3 0

41-43 Bygge og anleggsvirksomhet 50 49 62 73 72 62 84 97 94 141

45-47 Varehandel, motorvognreparasjon 64 75 67 75 75 80 66 68 69 63

49-53 Transport og lagring 32 29 29 26 29 35 28 33 30 28

55-56 Overnatting og servering 5 7 8 8 11 13 10 6 8 6

58-63 Informasjon og kommunikasjon 0 0 0 0 0 1 1 0 3 3

64-66 Finansiering og forsikring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 10 13 10 16 20 25 14 22 29 33

77-82 Forretningsmessig tjenesteyting 34 30 7 9 5 6 6 9 9 9

84 Offentlig administrasjon, forsvar 60 55 72 67 59 56 57 61 58 59

85 Undervisning 88 87 78 84 73 64 79 82 83 81

86-88 Helse og sosialtjenester 260 230 216 209 193 225 240 231 232 228

90-99 Personlig tjenesteyting 34 41 47 47 46 44 34 42 39 35

00 Uoppgitt næring 5 3 3 2 4 3 9 4 8 8

Sysselsatte fordelt på
Næringsgrupper
Kåfjord
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Ant. 
bedrifter Endring fra forrige år

%-Andel av 
bedriftsbestanden i:

Bedrifter 
per 100 

innb.
Antall Prosent Landet Eget fylke

2010 248 1 0,4 0,051 1,70 11,24
2011 241 -7 -2,8 0,050 1,67 11,03
2012 243 2 0,8 0,050 1,69 11,00
2013 237 -6 -2,5 0,046 1,58 10,73
2014 243 6 2,5 0,046 1,57 10,94
2015 238 -5 -2,1 0,043 1,47 10,91
2016 239 1 0,4 0,043 1,45 11,12
2017 239 0 0,0 0,042 1,43 11,21
2018 248 9 3,8 0,043 1,47 11,63
2019 258 10 4,0 0,044 1,50 12,30

Antall bedrifter
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bedrifter i alt 248 241 243 237 243 238 239 239 248 258

01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske 86 84 84 82 85 85 83 79 78 79

05-09 Bergverk og Utvinning 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

10-33 Industri 10 9 11 9 8 9 9 10 10 11

35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

41-43 Bygge og anleggsvirksomhet 20 19 21 23 17 21 25 28 32 35

45-47 Varehandel, motorvognreparasjon 24 27 29 23 25 24 22 21 19 21

49-53 Transport og lagring 12 11 10 11 11 11 12 10 8 7

55-56 Overnatting og servering 8 8 7 9 10 10 8 5 10 9

58-63 Informasjon og kommunikasjon 4 3 2 2 2 2 2 3 4 3

64-66 Finansiering og forsikring 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 16 18 15 18 23 24 22 24 29 33

77-82 Forretningsmessig tjenesteyting 9 8 10 8 12 6 7 11 8 6

84 Offentlig administrasjon, forsvar 8 6 7 7 7 7 7 7 7 7

85 Undervisning 7 5 6 6 6 7 8 6 6 6

86-88 Helse og sosialtjenester 22 19 18 17 18 14 18 17 20 22

90-99 Personlig tjenesteyting 17 19 18 19 16 15 14 16 16 18

00 Uoppgitt næring 1 1 1 1 2 2 1 1 0 0

Tabell 1. 
Bedriftsstruktur. 
Antall bedrifter etter 
næringsområde. 
2010-2019
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Jordbruk 108 101 89 95 83 69 60 64 76
Skogbruk 2 4 0 2 10 3 3 3 0
Fiske og akvakultur 21 29 24 25 21 26 25 27 23
Til sammen 131 134 113 122 114 98 88 94 99

Antall sysselsatte
Fordel på 
næringene
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Storfe i 
alt

Kyr i 
alt

Melke-
kyr

Amme-
kyr

Andre 
storfe Sau

Melkeg
eit

Avls-
svin Høner

2008 615 251 0 0 364 2 311 1210 0 0
2009 616 254 254 0 362 2 248 1160 0 0
2010 581 237 237 0 344 2 186 1190 0 0
2011 554 238 238 0 316 1 917 1151 0 0
2012 607 258 258 0 349 1 787 1056 0 0
2013 606 260 260 0 346 1 820 970 0 0
2014 651 244 0 0 407 2 056 605 0 0
2015 706 272 259 13 434 2 156 1001 0 17
2016 694 271 259 12 423 2 074 945 0 0
2017 565 203 187 16 362 2 012 761 0 37

Husdyr i produksjon 
Kåfjord
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Varehandel pr. 
innbygger

Kommune
Per 

innbygger. 
Kroner

Endring 
kroner

Endring 
prosent

Avvik fra 
landet. 
Kroner

1942 Nordreisa 82 853 - 450 - 1 - 1 757 

1941 Skjervøy 68 954 183 0 - 15 656 

1943 Kvænangen 57 336 2 978 6 - 27 274 

1938 Lyngen 49 006 1 165 2 - 35 604 

1940 Kåfjord 41 121 46 0 - 43 489 

1939 Storfjord 23 068 1 781 8 - 61 542 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2019/411 -2 

Arkiv: 140 

Saksbehandler:  Bendik Fanghol 

Dato:                 19.11.2019 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
72/19 Kåfjord kommunestyre 03.12.2019 

 

Orientering om kommunal planstrategi 

Rådmannens innstilling 
1. Kommunestyret tar saken til orientering. 

 

Saksopplysninger 
«Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter 

konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en 
drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig 

arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i 
valgperioden.» 

Jf. Plan- og bygningsloven § 10-1, 1. ledd 
 
Dere, som nytt kommunestyre, skal utarbeide den kommunale planstrategien innen et år fra 
konstitueringen. Kommunal planstrategi er et verktøy i plan- og bygningsloven. Formålet er å 
klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for 
en ønsket utvikling i kommunen. 
 
Det er dere som kommunestyre som er lovpålagt å utarbeide planstrategien. Administrasjonen 
utarbeider grunnlag og forslag til prioritering av planbehovet. Planstrategien danner grunnlag for 
kommuneplanens samfunnsdel og etter hvert arealdel. Dokumentet bør være kort, konsist og 
bare svare på det det skal svare på. Det er viktig at planstrategien er realistisk og at man gjør en 
prioritering av hva som er det viktigste å få gjennomført i kommunestyreperioden. 
 
Strategien skal fungere som et grunnlag for hva kommunen skal gjennomføre av planlegging de 
neste fire årene for å oppnå en ønsket samfunnsutvikling. Dere som kommunestyre har nå 
muligheten til å bestemme hvordan kommunen skal jobbe for å oppnå den utviklingen dere 
ønsker for Kåfjord. 
 
Foreløpig tidsplan er som følger:

Tidsplan planstrategi 2020-2023 Måned/år 
Oppstart av arbeid november 2019 
Arbeidsmøte med kommunestyret januar 2020 
Hente innspill fra statlige og regionale organer og nabokommuner februar 2020 
Behandle innspill Mars 2020 
Vedtak i kommunestyret mars/april 2020 
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ORIENTERING OM KOMMUNAL 
PLANSTRATEGI

DIEHTOJUOHKIN SUOHKANLAŠ
PLÁNASTRATEGIIJA BIRRA
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HVA ER EN 
PLANSTRATEGI?

• Kommunestyret er ansvarlig

• Ikke en plan

• Hva er egentlig en planstrategi?
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KRAV TIL 
VELLYKKET 
PLANSTRATEGI

1. Rettslige krav

2. Strategisk innhold

3. God fremstilling

4. Politisk engasjement og 
eierskap
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VEIEN 
VIDERE

• Grunnlag og prioriteringsforslag

• Arbeidsmøte

• Fremdriftsplan

Fremdriftsplan planstrategi 2020-2023 Måned/år

Oppstart av arbeid november 2019

Arbeidsmøte med formannskapet og kommunestyret januar 2020
Hente innspill fra statlige og regionale organer og 
nabokommuner februar 2020

Behandle innspill Mars 2020

Vedtak i kommunestyret mars/april 2020
177



Takk for oppmerksomheten!
Giitu fuomášumi ovddas!

Orientering om kommunal planstrategi Kommuneplanlegger - Bård Bendik Grøtta Fanghol November 2019 
Diehtojuohkin suohkanlaš plánastrategiija birra Suohkanplanejeaddji – Bård Bendik Grøtta Fanghol Skábmamánnu 2019
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2019/291 -37 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Greta Larsen 

Dato:                 19.11.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
73/19 Kåfjord kommunestyre 03.12.2019 

 

Søknad om fritak fra politiske verv fra dagens dato og foreløpig til 29.februar 
2020 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven § 7-9 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Legges fram uten innstilling. 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 

Bjørn-Even Salamonsen søker om midlertidig fritak fra sine politiske verv fra dagens dato og 
foreløpig ut februar 2020. 
Årsak til fritakssøknad kan opplyses på møtet, hvis kommunestyret ønsker dette. 
 
Bjørn-Even Salamonsen er i dag fast medlem av kommunestyret, 1. varamedlem til 
formannskapet/administrasjonsutvalg (valgstyret) og fast medlem i UMDU for gruppering 
KRF/MDG. 
Hvis kommunestyret innvilger fritak, må kommunestyret ta stilling til om det skal foretas 
opprykk i forhold til valgoppgjøret til kommunestyret/formannskap, og evt. velges nytt medlem 
til UMDU, hvis ikke varamedlem skal innkalles fast i perioden. 
Ved opprykk i kommunestyret, er det Eldbjørg H. Nilsen som er første varamedlem på KRF sin 
liste, som kan rykke opp som fast medlem.  
Siste varamedlem vil ifølge valgoppgjør bli Olaug A. Rønsen, da vil øvrige varamedlemmer 
rykke opp en plass.  
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Kommuneloven 
§ 7-9.Uttreden og fritak 
Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for 
han eller henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den 
folkevalgte for vervet midlertidig eller for resten av valgperioden. Når søknaden 
vurderes, skal det legges vekt på om grunnlaget for søknaden var kjent på det tidspunktet 
da den folkevalgte samtykket i å bli valgt. Den som ikke har nådd stemmerettsalderen, har 
krav på fritak hvis han eller hun søker om det. 

En folkevalgt som har fått innvilget midlertidig fritak, har ikke rett til å tre inn igjen i vervet 
før fritaksperioden er over. 

 
 

Vurdering 
Det er kommunestyret som avgjør om fritakssøknader innvilges. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2017/299 -9 

Arkiv: U62 

Saksbehandler:  Greta Larsen 

Dato:                 06.11.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
33/19 Utvalg for oppvekst og omsorg 13.11.2019 
74/19 Kåfjord kommunestyre 03.12.2019 

 

Søknad om endring på styrer/ansvarlig på Coop Marked Djupvik 

Henvisning til lovverk: 
Lov av 2.juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.  
Forskrift til lov om omsetting av alkoholholdig drikk 
Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, Gáivuona suohkan Kåfjord kommune 
Kaivuonon komuuni, Troms 
 
 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg- 13.11.2019  

Behandling: 
Administrasjonen orienterte om at politiet hadde ingen merknader. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Djupvik Nordmannvik S-lag ved Mari Anne Moe gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk 

under 4,76% i firmaets lokale.  
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
2. Djupvik Nordmannvik S-lag ved Mari Anne Moe gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk 

under 4,76% i firmaets lokale.  
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Saksopplysninger 
Djupvik Nordmannvik S-lag har endret på styrer, Mari Anne Moe er ny styrer. 
Hun har tatt kunnskapsprøve alkohol for salgsbevilling, og har bestått denne. 
Ruth Jensen er ikke lengre styrer ved Djupvik Nordmannvik S-lag. 
 
Følgende ble vedtatt i kommunestyret 16.06.2016, mens salgstiden ble endret i 2018: 
1. Djupvik Nordmannvik S-lag ved Ruth Jensen gis bevilling for salg av alkoholholdig  
drikk under 4,76 % i firmaets lokaler.  
2. Salgstidene for alkoholholdig drikk under 4,76 % er mellom kl.09.00 og kl.20.00 på hverdager og 
mellom kl.09.00 og kl.18.00 på lørdager og dager foran helligdager, unntatt dagen før Kristi 
Himmelfartsdag.  
3. Gebyrene fastsettes i henhold til Lov av 2.juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk 
m.v. Kapittel 6.  
4. Innehaver av bevilling for salg av alkoholholdig drikke, har et formelt ansvar for at salget skjer 
etter de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter og har utarbeidet internkontroll system.  
 
5. Bevilling er gjeldende fra dagens dato til 30.06.2020. 
 
Søker har salgsbevilling for øl i dag, og det søkes om videreføring av denne.  
Det er ikke oppført stedfortreder i søknaden, det forutsettes at styrer er tilgjengelig når butikk 
er åpen, siden det ikke er oppført stedfortreder.  
Det er gjort unntak fra kravet om stedfortreder, på grunn av salgsstedets størrelse.  
Firmaet har dagligvare. 
 
Det er sendt til uttalelse til Nav og Politiet, Nav har ingen anmerkninger, jeg har ikke mottatt fra 
Politiet pr. i dag. Dette legges fram så snart den foreligger. 

Vurdering 
Alkoholholdig drikk er en ettertraktet salgsvare også innen dagligvare.  
I ruspolitisk handlingsplan er et av målene å begrense skader alkohol kan innebære for samfunn og 
individet og ta hensyn til tilgangen av alkohol, særlig for yngre aldersgrupper.  
Forretningen innehar i dag salgsbevilling og man utvider ikke tilgangen på alkohol utover det som er 
tilfellet i dag. 
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KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/111 -42 

Arkiv: U62 

Saksbehandler:  Greta Larsen 

Dato:                 05.11.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
34/19 Utvalg for oppvekst og omsorg 13.11.2019 
75/19 Kåfjord kommunestyre 03.12.2019 

 

Søknad om endring på salgsbevilling - stedfortreder 

Henvisning til lovverk: 
Lov av 2. juni 1989 nr 27 om omsetting av alkoholholdig drikk m.v.  
Forskrift til lov om omsetting av alkoholholdig drikk  
Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, Gáivuona suohkan Kåfjord kommune 
Kaivuonon komuuni, Troms 
 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg- 13.11.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Det godkjennes at Coop Prix Birtavarre endrer på stedfortreder fra Per Åsen til Siri 

Solbakken, dette gjelder fra dagens dato. 
Bevilling gis for tidsrommet fram til 30.06.2020. 

 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
2. Det godkjennes at Coop Prix Birtavarre endrer på stedfortreder fra Per Åsen til Siri 

Solbakken, dette gjelder fra dagens dato. 
Bevilling gis for tidsrommet fram til 30.06.2020. 
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Saksopplysninger 
Coop Prix Birtavarre ønsker å endre på sin stedfortreder, fra Per Åsen til Siri Solbakken. 
Siri Solbakken har bestått kunnskapsprøve for salgsbevilling. 
 
 

Vurdering 
Det er sendt til uttalelse til Nav og Politiet, ingen av disse har anmerkning i forhold til ny 
stedfortreder. 
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KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/111 -47 

Arkiv: U62 

Saksbehandler:  Greta Larsen 

Dato:                 06.11.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
35/19 Utvalg for oppvekst og omsorg 13.11.2019 
76/19 Kåfjord kommunestyre 03.12.2019 

 

Søknad om endring på salgsbevilling - stedfortreder 

Henvisning til lovverk: 
Lov av 2. juni 1989 nr 27 om omsetting av alkoholholdig drikk m.v.  
Forskrift til lov om omsetting av alkoholholdig drikk  
Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, Gáivuona suohkan Kåfjord kommune 
Kaivuonon komuuni, Troms 
 
 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg- 13.11.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Det godkjennes at Coop S-Marked Olderdalen endrer på stedfortreder fra Kinga Mátyás-

Peti til Oddveig M. Eriksen, det forutsettes at kunnskapsprøve alkohol for salgsbevilling 
bestås. 
Bevilling gis for tidsrommet fra det bestås fram til 30.06.2020. 

 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
2. Det godkjennes at Coop S-Marked Olderdalen endrer på stedfortreder fra Kinga Mátyás-

Peti til Oddveig M. Eriksen, det forutsettes at kunnskapsprøve alkohol for salgsbevilling 
bestås. 
Bevilling gis for tidsrommet fra det bestås fram til 30.06.2020. 
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Saksopplysninger 
Coop S-Marked Olderdalen ønsker å endre på sin stedfortreder, fra Kinga Mátyás-Peti, som er 
sluttet, til Oddveig M. Eriksen. 
Oddveig M. Eriksen har ikke tatt kunnskapsprøve for salgsbevilling, men det forutsettes at 
denne bestås.  
 
 

Vurdering 
Det er sendt til uttalelse til Nav og Politiet, vil komme tilbake med evt. anmerkninger. 
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E-poasta/E-post:  Interneahtta/Internett:   Organisašuvdnanr/Org.nr:  
postmottak@kafjord.kommune.no www.kafjord.kommune.no  940 363 586 

NAV Kåfjord 
Øverveien 2 
9146  OLDERDALEN 
 
 

 

 
 
 

Du čujuhus/Deres ref:   Min čuj./Vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 
 2015/111-53 U62 25.11.2019 

 

Uttalelse på stedfortreder Coop Olderdalen 

Coop S-Marked Olderdalen ønsker å endre på stedfortreder fra snarest.  
Ny stedfortreder er Elin Lindvall født: 12.12.1961, siden Oddveig Eriksen blir å slutte.  
Det forutsettes at kunnskapsprøven for salg av alkohol bestås.  
Jeg ber om snarlig tilbakemelding. 
 
 
 
 
 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
 
Greta Larsen 
Avdelingsleder Service/IT 
Tlf.:  777 19 201/ 91573468 
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga / 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/111-53 
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Arkivsaksnr.: 2015/20 -100 

Arkiv: 037 

Saksbehandler:  Einar Pedersen 

Dato:                 19.11.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
77/19 Kåfjord kommunestyre 03.12.2019 

 

Kontrollutvalgssak 21/19 - Evaluering av "innkjøpssamarbeidet i Nord-
Troms" - Rapport 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
2 Utskrift av sak 21-19 - rapport innkjøp - uttalelse 

 
 
 

Kontrollutvalgets innstilling 
1. Kommunestyret viser oppsummeringer, konklusjoner og anbefalinger i 

forvaltningsrevisjonsrapporten «Evaluering av innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms». 
a. Kommunestyret slutter seg til revisors konklusjon i rapportens kap. 4 og 

tilrådning om at kommunen må treffe tiltak for å sikre at anskaffelser 
gjennomføres i tråd med regelverket om offentlige anskaffelser, herunder særlig 
at anskaffelsesprosesser dokumenteres i tråd med krav i regelverket, og at slik 
dokumentasjon oppbevares på en måte som gjør det mulig å belyse prosessene i 
ettertid. 

b. Kommunestyret viser revisors konklusjon i rapportens kapittel 5 og ber 
administrasjonssjefen følge opp revisjonens merknader og forslag til tiltak for å 
forbedre etterlevelsen av kommunens plikter etter samarbeidsavtalen. 

c. Kommunestyret ber rådmannen fremlegge en handlingsplan med forslag til tiltak 
for å styrke kommunens kompetanse og arbeid på området for offentlig 
anskaffelser. Kommunestyret ber rådmann gi arbeidet med forbedringer og tiltak 
høy prioritet. 

2. Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp anbefalingene i rapporten, og rapportere 
tilbake til kontrollutvalget om planlagte og gjennomførte tiltak som nevnt i pkt. 1 a- 1c 
innen 1.februar 2020. 
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Saksopplysninger 
Viser til vedlagte vedlegg. 
 
 

Vurdering 
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Fra: Audun Haugan (audun@k-sek.no)
Sendt: 13.11.2019 14.05.38
Til: Post Kafjord
Kopi: 

Emne: Kontrollutvalgssak 21/2019 - rapport Innkjøpssamarbeidet
Vedlegg: Utskrift av sak 21-19 - rapport innkjøp - uttalelse.pdf
Hei, jeg oversender vedtak i kontrollutvalgssak 21/2019 til rådmannen til eventuell uttalelse.
 
Med vennlig hilsen
 
Audun Haugan
Seniorrådgiver
 
K‐Sekretariatet IKS
Postadresse: Postboks 6600, 9296 Tromsø
Besøksadresse: Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø
 
Tlf.:  777 88343
Mobil: 916 91842
E‐post: audun@k‐sek.no
www.k‐sek.no
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Arkivsaksnr.: 2015/664 -130 

Arkiv: A20 

Saksbehandler:  Elisabeth Gulbrandsen 

Dato:                 15.10.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
32/19 Utvalg for oppvekst og omsorg 24.10.2019 
78/19 Kåfjord kommunestyre 03.12.2019 

 

Tilstandsrapport grunnskole 2018-19 

Henvisning til lovverk: 
 
Opplæringsloven § 13-10 andre ledd 
Vedlegg 
1 Tilstandsrapport-for-grunnskolen-2019-2018 

 
 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg- 24.10.2019  

Behandling: 

Tilstandsrapporten er lagt fram. 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Tilstandsrapporten tas til orientering og settes i sammenheng med arbeidet med skolenes 
utviklingsplaner. Det orienteres om skolens utviklingsplaner i neste utvalgsmøte som er 
21.11.19. I dette utvalgsmøtet deltar rektorer og veilederkorps. 
 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Tilstandsrapporten tas til orientering og settes i sammenheng med arbeidet med skolenes 
utviklingsplaner. Det orienteres om skolens utviklingsplaner i neste utvalgsmøte som er 
21.11.19. I dette utvalgsmøtet deltar rektorer og veilederkorps. 
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Saksopplysninger 
 
Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet. Kvalitetsvurdering er å sammenstille 
informasjon og data som grunnlag for å drøfte kvaliteten på opplæringen internt på en skole eller 
i en kommune/fylkeskommune, og for å drøfte kvaliteten i større deler av eller i hele 
utdanningssektoren. Målet er kvalitetsutvikling og læring. Kvalitetsvurderingen er en prosess 
der dialogen om hva som er god kvalitet, står sentralt. Det er naturlig at det stilles spørsmål ved 
sammenhengen mellom kvalitet på opplæringen ved den enkelte skole og mellom skolene og 
resultatene i dialogen med skoleeieren. 

 
 

Vurdering 
 
Tilstandsrapporten omhandler nasjonale prøver og elevundersøkelsen høst 2018, samt karakterer 
og grunnskolepoeng for skoleåret 2018/19. Skolene følger opp resultatene gjennom å ha 
analysert resultater og laget utviklingsplaner våren 2019. Veilederkorpset og utviklingsveileder 
støtter dette arbeidet. Arbeidet med kvalitet i skolen skal drøftes med skoleeier gjennom blant 
annet tilstandsrapport. 
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Fredag 20. september, 2019 

Tilstandsrapport for 

grunnskolen 2018/19 
Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og 

rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål. 

Tilstanden i Kåfjordskolen har vært grundig behandlet ved at skolene deltar i Utdanningsdirektoratets 

oppføgingsordning av veilederkorps. Skolenes resultater har vært tema i skolens brukerorganer(elever og 

foreldre), på skolene, politisk og administrativt. Skolene har gjennom å delta i 

oppfølgingsordningen/veilederkorps gjennomført ståstedsanalyse og fått ekstern vurdering. Skolene har 

medvirket i å skrive tilstandsrapporten. 

Lovkravet 

Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport 

om tilstanden i opplæringen. I St.meld. nr. 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at 
styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til 
kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god 
måte. 

Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeieren, dvs. av kommunestyret, fylkestinget og den øverste 
ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Det er fastsatt i 
privatskoleloven § 5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige rapporten om tilstanden i 

disse skolene. 

Disse har ansvar for å utarbeide den årlige tilstandsrapporten: 

 Kommuner 
 Fylkeskommuner 
 Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven § 2-12 
 Private skoler med rett til statstilskudd 

  

Innhold i tilstandsrapporten 

Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men 
skoleeieren kan omtale andre resultater og bruke andre data ut fra lokale behov. Når det gjøres 
vurderinger av tilstanden, er det viktig å synliggjøre hvilke av skoleeierens og skolenes målsetninger 

som danner grunnlag for vurderingen. 

Tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og voksne. De 
dataene som er tilgjengelige i Skoleporten, innholder ikke data om voksne. Skoleeieren skal derfor 
benytte andre kilder for datainnhenting på dette området. 
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Tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes 
ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund. 
Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. 

Kvalitetsvurderingssystemet 

Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet. Kvalitetsvurdering er å sammenstille 
informasjon og data som grunnlag for å drøfte kvaliteten på opplæringen internt på en skole eller i en 
kommune/fylkeskommune, og for å drøfte kvaliteten i større deler av eller i hele utdanningssektoren. 
Målet er kvalitetsutvikling og læring. Kvalitetsvurderingen er en prosess der dialogen om hva som er 
god kvalitet, står sentralt. Det er naturlig at det stilles spørsmål ved sammenhengen mellom kvalitet 
på opplæringen ved den enkelte skole og mellom skolene og resultatene i dialogen med skoleeieren. 

Det generelle systemkravet 

Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av 

oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf. opplæringsloven § 13-10 
andre ledd og privatskoleloven § 5-2 tredje ledd. Vær oppmerksom på at kravet til internkontroll 

omfatter alle plikter som skoleeieren har etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor 
mer omfattende enn det tilstandsrapportens minimum skal dekke. 

Personvern 

Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare 
opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven § 13 og/eller 

personopplysninger etter personopplysningsloven § 2 nr. 1. Tilsvarende kan også gjelde for lokale 
indikatorer. Disse opplysningene må behandles i tråd med bestemmelser i forvaltningsloven og/eller 
personopplysningsloven. 

Merk: Denne versjonen av tilstandsrapporten er på bokmål. Uttrekk av innhold fra Skoleporten, som 
ikke finnes på begge målformer, kan likevel være på nynorsk. 
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1. Sammendrag 
 

Skolene og barnehagene har i skoleåret 2018/19 vært med i den nasjonale satsingen Inkluderende 
barnehage- og skolemiljø. Satsingen har hatt som mål å være med på å skape et trygt psykososialt 
skolemiljø for våre elever. Satsingen har som mål å styrket barnehagers, skolers og eiers kompetanse i å 

fremme trygge miljøer og forebygge, avdekke og håndtere mobbing. Satsingen startet i januar 2018 og 
varer til desember 2019.  

Høsten 2018 var Fylkesmannen på tilsyn på området spesialundervisning ved Manndalen skole, 
Olderdalen skole og PPT. I tilsynsrapporten fikk skolene og PPT lovbrudd og tilbakemelding på at de ikke i 

god nok grad lot elevens stemme komme fram i saksbehandling, vedtak og individuelle opplæringsplaner. 
Skoleåret 2018/19 har det derfor vært stort fokus på å forbedre saksbehandlingen innenfor det 
spesialpedagogiske området. Juni 2019 er det levert inn grundig dokumentasjon på arbeidet med å lukke 
lovbruddene. 

Fra januar 2019 har skolene i Kåfjord kommune fått støtte fra veilederkorpset som en del av 

oppfølgingsordningen. Dette med bakgrunn i svake skoleresultater over tid på nasjonale prøver i lesing 
og regning i 5. og 8. trinn, elevundersøkelsen på emner støtte fra læreren og motivasjon samt 
grunnskolepoeng. Våren 2019 er skolene kartlagt ved gjennomføring av ståstedsanalyse og ekstern 
vurdering. Dette og kunnskap om skolene ellers har vært grunnlag for skolenes utviklingsplaner som 
utarbeides høsten 2019.  

Pr 1. oktober 2018 var det tilsammen 152 elever offentlig skoler i Kåfjord, fordelt på to skoler med 10 
klassetrinn. Det gir et snitt på 7.6 elever pr klasse. 

 

2. Hovedområder og indikatorer 

2.1. Elever og undervisningspersonale 

2.1.1. Antall elever og lærerårsverk 

Antall elever 

Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle 

skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven § 2-1 har rett og plikt til 

grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne 

elever som får grunnskoleopplæring. 

Årsverk for undervisningspersonale 

Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede årsverk til 

undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning. Årsverkene er beregnet ved å dividere 

årstimer på årsrammen. Det er benyttet 741 timer på barnetrinnet og 656 timer på ungdomstrinnet. I 

denne indikatoren inngår følgende delskår: Årsverk til undervisning. 

Andel årstimer gitt av personale med godkjent utdanning 

Indikatoren viser hvor stor andel av årstimer som er gjennomført av undervisningspersonale med 

godkjent utdanning i de fag og trinn de underviser i. 
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Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier | Fordelt på periode | Offentlig 

eierform 

Indikator og nøkkeltall  2014-

15 

2015-

16 

2016-

17 

2017-

18 

2018-

19 

Tallet på elever 219 208 163 148 152 

Årsverk for undervisningspersonale 32,8 31,5 28,8 26,5 30,9 

Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med 

godkjent utdanning 
96,5 93,1 88,6 89,0 92,8 

Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier, Grunnskole, Antall elever og lærerårsverk, Offentlig, Alle 

trinn, Begge kjønn 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Andel undervisning gitt av undervisningspersonale er steget til 92,8%, noe som fortsatt betyr at vi har 
for mange lærere uten godkjent utdanning. Dette gjelder i stor grad vikariater der det er vanskelig å 
rekruttere lærere med godkjent kompetanse. Økte årsverk til undervisning skyldes økte behov i 
elevgruppa. 

Andelen lærere med riktig antall studiepoeng i fagene de underviser i er størst på ungdomstrinnet, mens 
det fortsatt er behov for økt kompetanse på barnetrinnet. Skolene manglet for skoleåret 2018/19 
kompetanse innenfor engelsk på barnetrinnet, digital kompetanse og spesialpedagogikk.  

Målsettingen for Kåfjord kommune må være økt andel lærere med riktig undervisningskompetanse i 
fagene. Dette oppnås ved rekruttering av riktig kompetanse og videreutdanning av lærere. Her bør 
småtrinnet være i særlig fokus. 

2.1.2. Lærertetthet 

Lærertetthet 1.-7. trinn og 8.-10. trinn 

Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 1.- 7. trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes 

med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på 

undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som 

tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. 

Lærertetthet i ordinær undervisning 

Lærertetthet i ordinær undervisning er en indikasjon på antall elever per lærer i ordinær undervisning, 

hvor ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt språkopplæring ikke regnes med. I andre 

sammenhenger kalles dette målet gruppestørrelse 2. Mål på lærertetthet er heftet med usikkerhet. Dette 

kommer av at noen kommuner fører lærerressurser på kommunen sentralt mens andre kommuner fører 

det på skolen i GSI. Dette kan for eksempel være timer spesialundervisning eller særskilt 

norskopplæring. 
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Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt 

på periode | Offentlig eierform  

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Skoleeiers egenvurdering 

Lærertettheten i Kåfjord kommune er mye større enn kommunegruppe, Troms og nasjonen. Tettheten 
har vært økende de siste årene. Årsaken til dette er delvis redusert antall elever og økt andel elever som 

velger samisk. I den eksterne vurderingen våren 2019 fikk vi tilbakemelding på at elevgruppene tidvis er 
for små for gode læringsmiljøer. 

2.2. Læringsmiljø 

2.2.1. Elevundersøkelsen 

Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å 

gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn og Vg1. Et utvalg av spørsmålene i 

Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. Resultatene fra 

Elevundersøkelsen vises i en egen rapportportal. I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser 

obligatoriske: 

 Støtte fra lærer: Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer. 

 Vurdering for læring: Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene i 

vurdering for læring. 

 Læringskultur: Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen og om 

det er rom for å gjøre feil i læringsarbeidet. 

 Mestring: Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser 

og arbeid på skolen. 

 Elevdemokrati og medvirkning: Indeksen viser elevenes opplevelse av mulighet for å 

medvirke i arbeidet med fagene, og om de får bli være med å bestemme klasseregler og delta i 

elevrådsarbeid. 

 Andel elever som mobbes (prosent): Se egne diagram. 

Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Unntaket er andel mobbet som er i prosent. 
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Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig 

eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig 

eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Elevundersøkelsen viser at vi fortsatt har en jobb å gjøre når det gjelder de aller fleste området elevene 
gir oss tilbakemelding på. For 7. klasse ligger vi omtrent på snitt for landet i temaene vudering for læring 
og mestring, mens på temaene støtte fra læreren, læringskultur og elevdemokrati og medvirkning gir 

elevene våre oss lavere skår enn gjennomsnittet. For 10. klassetrinn ligger vi under på alle områdene. 

Skolene har få elever, resultatene svinger fra år til år og fra skole til skole. Sett over tid er resultatene i 
elevundersøkelsen medvirkende til at kommunen får støtte fra veilederkorpset. Målsettingen er at 
skolene i Kåfjord over tid skal ha gode resultater på elevundersøkelsene. 

2.2.2. Mobbing på skolen (prosent) 

Mobbing på skolen (prosent) viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet 

digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere. 
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Andelen elever som opplever mobbing er summen av andelen elever som har krysset av på 

svaralternativene «2 eller 3 ganger i måneden», «Omtrent 1 gang i uken» og «Flere ganger i uken». 

Andelen elever som har blitt mobbet på skolen sier med andre ord ingen ting om hvor ofte elevene 

opplever å bli mobbet. 

Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig 

eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig 

eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 

2.2.3. Andel elever som har blitt mobbet av andre elever 2-3 
ganger i måneden eller oftere (prosent) 

Andelen elever på skolen som har blitt mobbet av andre elever viser andelen elever som opplever å bli 

mobbet 2 eller 3 ganger i måneden eller oftere av andre elever. Andelen elever som opplever mobbing på 

skolen av andre elever er summen av andelen elever som har krysset av på svaralternativene «2 eller 3 

ganger i måneden», «Omtrent 1 gang i uken» og «Flere ganger i uken». Andelen elever som har blitt 

mobbet av andre elever 2-3 ganger i måneden eller oftere sier med andre ord ingen ting om hvor ofte 

elevene opplever å bli mobbet. 
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Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig 

eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig 

eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Det er færre elever som svarer at de blir mobbet i skolen enn foregående år. Søylene over viser ikke 
dette pga lavt antall svar. Dersom man går bak tallene bekreftes at det er færre som oppgir at de blir 
mobbet. Bak tallene finner vi også at vi ligger under snittet på trivsel, og dette gjelder særlig guttene. En 

stor andel av guttene svarer også at de ikke liker skolearbeidet. Skolene har som målsetting at elever 
skal oppleve et godt og inkluderende skolemiljø der det ikke er toleranse for mobbing. Dette blir viktige 
punkter i skolenes utviklingsplaner, i videreføringen av Inkluderende barnehage- og skolemiljø og 

oppfølgingen av veilederkorpset. 

 

2.3. Resultater 

Alle elever som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som 

gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet. 
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2.3.1. Nasjonale prøver 5. trinn 

Om lesing 

Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den 

grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. De 

nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan: 

1. finne informasjon 

2. forstå og tolke 

3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold 

Om regning 

Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for 

den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 

Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. 

De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: 

 tall 

 måling 

 statistikk 

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdagse 

sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de: 

 kan løse en gitt utfordring 

 kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner 

 kan vurdere om svarene er rimelige 

 kan ha effektive strategier for enkel tallregning 

Om engelsk 

Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene 

i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene (på 5. trinn) 

er knyttet til disse ferdighetene: 

 finne informasjon 

 forstå hovedinnholdet i enkle tekster 

 forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid 

 forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i 

 bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre 

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette 

gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette 

er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 5. trinn plasseres elevene på 3 mestringsnivåer, hvor 
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mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på 

mestringsnivåer. 

 

 

 

Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig 

eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig 

eierform - Lesing 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig 

eierform - Regning 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig 

eierform - Engelsk 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Resultatene på nasjonale prøver for 5. trinn viser for det første at det er stor spredning i resultatene. Det 
er få elever i Kåfjord, noe som gir svingninger i resultat. Vi ser likevel at en alt for stor andel elever ligger 
på laveste mestringsnivå. Målsettingen er å ikke ha mer enn 23-25% av elevene på laveste 
mestringsnivå (nasjonalt snitt/snitt Troms). Det er også for få elever på øverste mestringsgrad i fagene 
engelsk og regning. Svake resultater på nasjonale prøver over tid er en av årsakene til at Kåfjord 

kommune får oppfølging fra Veilederkorpset. 

2.3.2. Nasjonale prøver ungdomstrinn 

Om lesing 

Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med målene for 

den grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 

Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget. 

De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan: 

1. finne informasjon 

2. forstå og tolke 

3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold 
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Om regning 

Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den 

grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 

Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale 

prøvene i regning dekker tre innholdsområder: 

 tall 

 måling 

 statistikk 

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i faglige og dagligdagse 

sammenhenger. Dette innebærer at de: 

 forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring 

 kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner 

 kan vurdere om svarene de får er rimelige 

 kan vise effektive strategier for enkel tallregning 

Om engelsk 

Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene 

i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene for 

ungdomstrinnet er knyttet til disse ferdighetene: 

 finne informasjon 

 forstå og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og forskjellige sjangere 

 beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner 

 forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i 

 forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper 

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette 

gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette 

er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 8. trinn plasseres elevene på 5 mestringsnivåer, hvor 

mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på 

mestringsnivåer. 
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Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig 

eierform 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig 

eierform - Lesing 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

225



Side 19 av 28 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2019 (2018/19) - 20. september 2019 

Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig 

eierform - Regning 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

226



Side 20 av 28 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2019 (2018/19) - 20. september 2019 

Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier | Sammenlignet geografisk | Offentlig 

eierform - Engelsk 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

På samme vis som nasjonale prøver for 5. trinn viser også prøvene for 8.trinn stor spredning i 
resultatene og vi vet at det er svingninger med bakgrunn i få elever. Vi ser at for stor andel elever ligger 
på laveste mestringsnivå fagene. Målsettingen er å ikke ha mer enn 8-10% av elevene på laveste 

mestringsnivå (nasjonalt snitt/snitt Troms). Det er også for få elever på øverste mestringsgrad i fagene 

lesning og regning, mens i engelsk hadde Kåfjord et bedre resultat enn snittet. Svake resultater på 
nasjonale prøver over tid er en av årsakene til at Kåfjord kommune får oppfølging fra Veilederkorpset. 

 

2.3.3. Karakterer - matematikk, norsk og engelsk 
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Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør 
sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. 
Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren: 

 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget 

 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget 

 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget 

 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget 

 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget 

 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget 

Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt. 
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Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt 

på periode | Offentlig eierform  

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Skoleeiers egenvurdering 

Elevene fra Kåfjordskolene var oppe i eksamen i to fag, norsk og engelsk. Snittresultatet i hovedmål 
norsk var svært lavt (1,8). Nasjonen ligger her på 3,4. Eksamensresultatet i engelsk var svært godt 

(3,9). Nasjonen ligger her på 3,7. Målsettingen er at eksamensresultatene minimum skal ligge på 
landsgjennomsnittet. 

2.3.4. Grunnskolepoeng 

Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer. 

Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som 

summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10. 

Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for eleven. 

Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal. 
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Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt 

på periode | Offentlig eierform  

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Svake eksamensresultater i det ene av to fag skolene var oppe i eksamen gir også svakt tall 

på grunnskolepoeng. Det er stor variasjon i grunnskolepoeng mellom skolene. 

Standpunktkarakterene i norsk, engelsk og matematikk ligger også under landsgjennomsnittet 

og noe under Kommunegruppe 06. Samlet har jentene har høyere grunnskolepoeng enn 

guttene, men også her varierer resultatene mellom skolene. Skolene går grundig gjennom 

egne resultater. 

2.4. Gjennomføring 
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Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring. 
Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet 
anbefaler skoleeiere å ta med denne indikatoren: Overgang fra GS til VGO 

 

2.4.1. Overgangen fra grunnskole til VGO 

Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering fra 

grunnskolen. 

En feil i Skoleporten gjør at overganger fra grunnskole til VGO ikke vises i mal for tilstandsrapport for 

offentlige skoleeiere. Vi jobber med å løse problemet, og anbefaler at man inntil videre henter ut tallene 

fra rapportbyggeren i Skoleporten. 

 

 

 

 

Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt 

på periode | Offentlig eierform  

Indikator og nøkkeltall  2014 2015 2016 2017 2018 

Elever (16 år) som er registrert i videregående opplæring samme år som avsluttet grunnskole  

Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier 100 100 95 100 95,2 

Kommunegruppe 06 97,6 97,9 97,9 96,8 97,1 

Troms Romsa fylke 97,8 97,5 98,2 97,0 97,7 

Nasjonalt 98,3 98,3 98,4 98,1 98,0 

Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier, Grunnskole, Overgangen fra grunnskole til VGO, Alle 

eierformer og Offentlig, Alle trinn, Begge kjønn 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Det er en større andel gutter enn jenter som ikke begynner på videregående opplæring samme 

år som avsluttet grunnskole. 4,8% utgjør en elev i 2018. 

2.5. Spesialundervisning 
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Andelen elever med spesialundervisning har sunket det siste året og ligger nå på 8% for 1.-7. årstrinn og 

21% for 8.-10. årstrinn.  Tidlig innsats har som målsetting å få satt inn tiltak tidlig i skoleløpet for å 

forhindre at andelen elever som mottar spesialundervisning på ungdomstrinnet blir stor. Skolene har 

opprettet ressursteam. Dette skal være med å hjelpe arbeidet med å øke andelen elever som får 

tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring. 

2.6. Utviklingsplan 

 

Skolene lager i samarbeid med ressursperson for IBS og veilederkorpset utviklingsplaner. Disse legges 

fram for HOO den 21.november. Utviklingsplanene for skolene skal være et levende dokument som 

endres underveis. Skoleeiers utviklingsplan er lagt fram for HOO den 4.september 2019.09.23.  

Med bakgrunn i skoleresultater de siste fire årene, der nasjonale prøver for 5. og 8. 

klassetrinn, grunnskolepoeng og elevundersøkelsene viser svake resultater over tid, har 

skolene i Kåfjord fra januar 2019 fått støtte i utviklingsarbeidet fra veilederkorpset. Ut fra 

disse overordna målene og den enkelte skole og barnehages analysearbeid, skal alle enheter 

utarbeide egne mål, delmål og en egen plan for utviklingsarbeid. Det vises til rapporter etter 

ekstern skolevurdering og vedtatte fremtidsbilder i skolene i Kåfjord mai 2019. 

Utviklingsplanene skal henge sammen med satsingen Inkluderende barnehage- og skolemiljø 

(IBS) og arbeidet med fagfornyelsen. I første omgang jobber vi med overordna del av 

fagfornyelsen, deretter fagdelen.  

Alle barn og unge i Kåfjord skal ha et trygt og helsefremmende oppvekstmiljø. Gjennom 

barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling (IBS) skal de som arbeider i barnehager og 

skoler øke sin kompetanse og sine ferdigheter i å forebygge mobbing og andre krenkelser. Ved 

å videreutvikle det profesjonelle fellesskapet i barnehagene og skolene, der de ansatte støtter 

seg på forskningsbasert kunnskap og erfaringsdeling i nettverk skal ansatte i barnehagene og 

skolene øke sin kompetanse og sine ferdigheter i å håndtere mobbing og andre krenkelser, slik 

at alle barn og unge opplever inkludering og livsmestring.  

  

 
Olderdalen skole har valgt følgende utviklingsområder i sin plan: 

Inkluderende læringsmiljø – klasseledelse, elevsyn og skole-hjemsamarbeid 

Fagfornyelsen 
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Manndalen skole har valgt følgende utviklingsområder i sin plan: 

Inkluderende læringsmiljø – med særlig fokus på elevsyn og guttene 

Skole-hjemsamarbeid 

Fagfornyelsen 

 

 

3. System for oppfølging (internkontroll) 
Kåfjord kommune har følgende systemer for kvalitetssikring i skolen: 

 System for kvalitet §13-10/RefLex 
 Skoleeiers sjekkliste med halvårig innlevering 
 Gjennomføring av ståstedsanalyse – annet hvert år 

 Ekstern skolevurdering våren 2019 
 Skoleledermøter der punkter fra kvalitet 13-10 er jevnlig tema 
 Tilstandsrapport, årlig 

 
 Ressursperson som følger opp skoleutviklingen 
 Veilederkorps i perioden januar 2019-desember 2020 
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4. Konklusjon 
Skolene følger opp resultatene gjennom å ha analysert resultater og laget utviklingsplaner våren 2019. 
Veilederkorpset og utviklingsveileder støtter dette arbeidet. Skolenes utviklingsplaner legges fram for 
utvalg for oppvekst og omsorg den 21.11.19. Rektorer og veilederkorps deltar i dette utvalgsmøtet.  

Skolene skal i hovedsak videreføre arbeidet med å bedre læringsmiljøet samt å forberede fagfornyelsen i 

skoleåret 2019/20 og 2020/21. Nytt læreplanverk iverksettes fra høsten 2020.  

Kort oppsummert om tilstanden i Kåfjordskolen 2018-19: 

Det var stor variasjon i læringsresultater, både innad på skolene og mellom skolene. Et lite antall elever i 
skolene bidrar til denne variasjonen. Vi kan likevel se at det var for mange elever som skåret på 
mestringsnivå 1 på nasjonale prøver og grunnskolepoengene var lavere enn de vi sammenligner oss 
med. Færre elever enn tidligere oppga at de ble mobbet, men det var fortsatt endel elever som oppga at 
de ikke trives på skolen. Dette gjelder i hovedsak endel gutter. Elevundersøkelsen høsten 2018 ga oss 

grunnlag for å være ekstra oppmerksom på emner som støtte fra læreren, vurdering for læring, mestring 
og elevdemokrati. 

Andelen elever som mottar spesialundervisning var gått ned, men fortsatt har vi for mange elever som 
ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen og dermed får tilbud om spesialundervisning.  

Lærertettheten er høyere og elevgruppene mindre enn hos de vi sammenligner oss med. 
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
79/19 Kåfjord kommunestyre 03.12.2019 

 

Ny modell for sommersesongen i Nord-Troms museum 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Rapport fra sommersesongen 2018 
2 Tilskudd til sommerarbeidsplasser - 

Nord Troms museum 
3 Åpne anlegg sommersesongen 
4 Samarbeidsavtale 2017-2021 Nord-

Troms museum og eierkommunene 
 

Rådmannens innstilling 
1. Kåfjord kommune stiller seg positiv til skissert forslag 2 -med alle dets punkter - for 

fremtidig felles ordning for sommersesongen i Nord-Troms museum f.o.m. sommeren 
2020.  

2. Kåfjord kommune innvilger for sommersesongen 2020 kr 35 000,- til Nord-Troms 
museum. 

3. Beløpet indeks-justeres deretter årlig frem til annet vedtas. 
4. Tilskuddet dekkes over budsjett 14740.451.375- tilskudd Nord-Troms museum.  
5. Kåfjord kommune ønsker at modellen for sommersesongen innbakes i ny fellesavtale 

mellom eierkommunene og museet når denne skal revideres i 2021.  
6. Kåfjord kommune ser positivt på at museet har tatt initiativ for å komme frem til en 

felles løsning for alle eierkommunene. 

 

Saksopplysninger 
I brev til Kåfjord kommune datert 10.07.19 fra Kaisa Maliniemi, direktør på Nord-Troms 
museum, ligger det ved to forslag til ny modell for sommersesongen for medlemskommunene, 
f.o.m. sommersesongen 2020.  
 
Bakgrunnen for ønsket om å få til en lik modell for alle kommunene, er at museet i flere år har 
hatt ulike avtaler med de ulike kommunene. Avtalene har blitt inngått på forskjellige tidspunkt 
og har dermed utløpt til forskjellig tid, noe som igjen har medført ekstra arbeid for 
administrasjonen, samt kommunene. Det står videre at mangelen på en felles avtale har ført til 
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en skjev fordeling av midler fra kommunene. Andre ringvirkninger har vært ulikt antall ansatte i 
hver kommune og reduserte åpningstider på de sommeråpne anleggene grunnet store 
underskudd for museet.  
 
Forslagene er som følger: 
 
Forslag 1 
Kommunene er arbeidsgiver 

 Kommunene tar arbeidsgiver- og tilsetningsansvar for sommerverter 
 Åpningstider vil være i juli måned. Ønsker kommunen å holde åpent til uken før 

skolestart så er det selvsagt mulig. På grunn av opplæring av sommerverter så må alle 
anlegg ha en felles startdato. 

 Museet får være aktiv del i tilsetting av verter fra starten av. 
 Museet får opplæring av sommerverter. 
 Museet sørger for arbeidsklær, telefoner og annet nødvendig utstyr.  
 Museet har ansvar for innkjøp til anleggene (renhold, bevertning med mer) 
 Deler markedsføring mellom kommunen og museet. Kommunen deler på sosiale medier, 

henger plakater og museet tar seg av designen til plakater og brosjyrer og publisering på 
museet sine sosiale medier og nettsider. 

 Hvis mulig skal vi ha en ansatt som er under 18 år og en over 18 år. Dette på grunn av 
sikkerheten til de som jobber på anleggene.  

 
Forslag 2 
Nord-Troms museum er arbeidsgiver 

 Museet setter åpningstider for anleggene, men det vil være felles start.  
 Museet har arbeidsgiver- og tilsetningsansvar. 
 Museet annonserer, men kommunen hjelper med flere aktuelle søkere hvis det skulle 

være behov. Kommunene annonserer etter sommerverter også på vegne av museet.  
 Kommunene betaler i form av tilskudd, dette fører til at dagens tilskudd settes til kr. 35 

000,- fordelt på alle eierkommunene. Dette beløpet skal prisindeks-reguleres.  
 Deler markedsføring mellom kommunen og museet. Kommunen deler på sosiale medier, 

henger plakater og museet tar seg av designen til plakater og brosjyrer og publisering på 
museet sine sosiale medier og nettsider.  

 Hvis mulig skal vi ha en ansatt som er 18 år og en over 18 år. Dette på grunn av 
sikkerheten til de som jobber på anleggene. 

I sommerrapporten fra Nord-Troms museum for 2015, skisseres forskjellene mellom avtalene 
som da var mellom kommunene og museet:  
 
Kvænangen kommune Bidrar årlig med 30 000 kroner årlig fra 2013-2015. 
Nordreisa kommune Bidrar med 20 000 kroner årlig fremover. 
Skjervøy kommune Bidrar med 30 000 kroner fra 2012 til 2015. 
Kåfjord kommune Har arbeidsgiveransvar og utbetaler lønn for hele sesongen. 
Lyngen kommune Bidrar med 20 000 kroner. 
Storfjord kommune Bidrar med 30 000 kroner fra 2014-2016.  

 
I samme rapport ser man også store forskjeller i utgifter og inntekter mellom kommunene. 
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I sommerrapporten fra 2016 vises det at Lyngen har endret sitt bidrag til kr. 30 000. Dette er likt 
i 2017-rapporten, men i et brev til Nord-Troms museum fra Kåfjord kommune datert 13.06.2018 
orienteres det om at Kåfjord kommune har gjort et vedtak relatert til sin støtte til museet. Dette 
fordi man ønsker en ordning som er lik for alle kommunene, samt å spare ekstra bruk av 
ressurser og midler. For Kåfjord kommune kostet løsningen med å ha arbeidsgiveransvar, samt 
ansvar for lønn dyrt. Vedtaket lød som følger: 
 

1. Kåfjord kommune innvilger for 2018 et beløp på kr. 30 000,- til Nord-Troms museum. 
2. Årlig beløp gjelder inntil annet blir vedtatt. 
3. Kommunen ønsker at museet gjennomgår ordningene slik at de blir lik for alle 

kommunen, og sikrer at anleggene i hver kommune er åpne hver sommer. 
4. Tilskuddet dekkes over budsjett 10303.159.375- sommerarbeidsplasser.  

 
For Kåfjord kommune så sommersesongen 2018 slik ut:  

Besøkstall Kåfjord 2018 
Holmenes sjøsamiske gård 427 
Riddu Riddu barnefestival 170 
Beaive Algu 1000 

 
Utgifter Kåfjord 2018 

Lønn for 2 sommerverter Kr. 31 782,24,- 
Arbeidstøy, drift, renhold av anlegg, bevertning. Drivstoff, 
markedsføring med mer.  

Kr. 7500,- 

Totale utgifter Kr. 39 282,24,- 
 

Inntekter Kåfjord 2018 
Tilskudd kommunen Kr. 30 000,- 
Salg Kr. 10 240,- 
Totalt Kr. 40 240,- 

Overskudd på kr. 957,76,-. 
 
Anlegget som har sommeråpent i Kåfjord er Holmenes sjøsamiske gård. I 2018 var det åpent 5.-
29. juli, torsdag - søndag kl. 11-17. 7. juli ble markedsdagen arrangert, mens 11-13. juli ble 
Riddu Riddu barnefestival arrangert- dette som en del av sommerprogrammet til museet. 2 
sommerverter var ansatt i Kåfjord i en sommersesong med bedre besøkstall enn i 2017.  
 
Samarbeidsavtalen mellom museet og eierkommunene (2017-2021) regulerer driftstilskuddet 
eierkommunene betaler årlig. Driftsmidler til NTM fordeles i dag med omtrent 60 % fra 
Kulturdepartementet, 20 % fra Troms fylkeskommune og 20 % fra eierkommunene. For å nå 
dette målet opereres det med at hver kommune må betale minst 90 kroner i tilskudd per 
innbygger. Driftsmidlene skal reguleres årlig etter konsumprisindeksen, mens justering av 
folketallgrunnlag gjøres etter hver avtaleperiode på 4 år.  
 
I 2017 betalte Kåfjord kommune 2137 * 90 kr. = 192 330 kroner i driftstilskudd. Dette kommer 
utenom midler til sommersesong.  
 

Vurdering 
Ønsket om en felles modell for fremtidige sommersesonger er fremmet både gjennom 
generalforsamlingen og Nord-Troms museum, men har også blitt signalisert fra Kåfjord 
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kommune sin side i form av delegert vedtak i sak nr. 29/18. Som tidligere nevnt har ulike avtaler 
mellom museet og eierkommunene medført ekstra arbeid for administrasjonen i museet, for 
kommuneadministrasjonene, i tillegg til en skjevhet i inntekter/ utgifter for kommunene relatert 
til "sin” museumsvirksomhet. For Kåfjord kommune har tidligere avtale vært både ressurs- og 
tidkrevende, med estimert årlig utgift på rundt kr. 80 000,- for å ta arbeidsgiver- og lønnsansvar 
selv.  
 
Noe skjevfordelt på inntektssiden vil det alltids være, da eksempelvis salg er en del av 
inntektene og dette sammen med besøkstall er noe som alltid vil variere fra kommune til 
kommune og fra år til år. Likevel bør man etterstrebe en felles avtale uten en skjev fordeling av 
tilskuddsmidler fra eierkommunene, ettersom museets eierkommuner har en like stor eierandel 
og skal ha en tilsvarende lik fordeling av museets ressurser. I tillegg har museets utgifter for 
sommersesongen økt siden dagens ordning startet, mens tilskuddsmidlene ikke har økt like mye. 
Dette er også grunnen til at museet presiserer at det er viktig for dem at man nå kommer frem til 
en felles avtale, samt at tilskuddet prisindeks-justeres.  
 
Etter at Nord-Troms museum sendte ut brevet med forslag til 2 ulike modeller for fremtidige 
sommersesonger i juli, skulle saksbehandlerne i eierkommunene ta dette tilbake til sin 
administrasjon for diskusjon.  
 
På møte i nettverket for kulturkonsulenter i Nord-Troms 4. september på Skjervøy, ble denne 
saken diskutert. På dette møtet var også Nord-Troms museum ved direktør Kaisa Maliniemi 
tilstede.  
 
På forhånd hadde kulturkonsulentene i kommunene Storfjord, Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa 
drøftet saken med sine ledere. Kvænangen kommune som ikke kunne stille på møtet, hadde på 
forhånd formidlet sitt ønske til møteleder. Samtlige kommuner ønsket å gå for modell 2, hvor 
museet er arbeidsgiver. Kulturkonsulenten i Lyngen menten dette også ville være et godt 
alternativ for dem.  
 
I samme møte kom det også frem at man var unisont enige om at man ønsker kommende felles 
sommersesong-modellen inn i fremtidig avtale med Nord-Troms museum, når den skal fornyes i 
2021. På en slik måte vil man kunne innarbeide sommer-rapporten i årsrapporten og kun ha ett 
dokument å forholde seg til. Museet vil spare mye tid på å slippe å sende ut nye søknader årlig 
og det vil være mer oversiktlig med en felles avtale hvor også sommersesongen er regulert. 
Kommunene vil også kunne innarbeide ny avtale i sine årsbudsjetter og det vil totalt spare alle 
parter for ekstra arbeid og ressurser. En felles avtale med felles modell vil også være en mer lik 
og rettferdig løsning eierkommunene imellom.  
 
Saken om Nord-Troms museum sitt forslag til ny modell for sommersesongen fra og med 2020, 
legges frem for vurdering i kommunestyret 
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Rapport  fra  sommersesongen 2018  ved  Nord-Troms Museum  AS

.  Holmenes sjøsamiske gård -Gåivuotna —- Kåfjord kommune

'  Maursund gård -Skjervøy kommune

'  Skibotn markedsplass -  Storfjord kommune

'  Tørfoss kvengård — Nordreisa kommune

.  Flerbrukshuset -  Kvænangen kommune

.  Gamslett fiskarbondegård -  Lyngen kommune

'  Halti -  Nordreisa kommune

Nord-Troms Museum har  tatt  inngangsbillett på alle sine museumsanlegg. Det

har i tillegg vært solgt kaffe og kaker/vafler, tilbudet har vært tilpasset det

enkelte anleggs fasiliteter.

Åpningstider

Nord-Troms Museums avdelinger har holdt åpent hovedsakelig fra 05.07-

29.07. 1 8.

Åpningsdager og tider har variert på de forskjellige anleggene, oversikten

kommer under her.

Holmenes sjøsamiske gård, Gåivuotna  — Kåfjord kommune:

5.ju1i  — 29.ju1i

Åpent torsdag — søndag kl.: 11:00-17:00

Salg av kaffe og vafler

 

Sommer  2016  Nord—Troms Museum Side ll9
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Holmenes Sjøsamiske gård

Maursund gård, Skjervøy kommune:

5.juli  — 29.juli

Åpent torsdag — søndag kl. 11:00-17:00

Salg av kaffe og vafler

Skibotn markedsplass, Storfjord kommune:

27.juni  — 5.august

Åpent onsdag — søndag kl. 11:00— 17:00

Salg av kaffe og vafler
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Skibotn Markedsplass

Flerbrukshuset, Kvænangen kommune:

5.ju1i — 29.juli

Åpent torsdag — søndag kl. 11:00-17:00

Gamslett fiskarbondegård, Lyngen kommune:

4.ju1i — 29.juli

Åpent onsdag — søndag k]. 11:00-17:00

Salg av kaffe og vafler

Sommer  20l6  Nord—Troms Museum Sid62l9
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Gamslett Fiskarbondegård

Halti, Nordreisa  kommune:

18.juni  — 17.august

Åpent mandag — fredag kl. 09:00—16.30

Onsdag k1. 09:00- 18:00

Lørdag kl. 11:00  — 15:00

8.juli  -  29.juli

Søndag kl. 11:00  — 17:00

Utstillinger

Storfjord kommune, Markedsplassen

Tittel: «Lyngshestfortellinger»

Produsent: Nord—Troms Museum

Skjervøy kommune, Maursund gård

Tittel: «Gitz-Johansens mangfoldige kunstnerskap og hans kj ærlighet til

Såpmi»

Produsent: RDM-Samisk Kunstmagasin

Kunstutstilling

Sommer  2016  Nord-Troms Museum Sidc3l9
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Ill I'll  fi:

Maursund gård

Kvænangen kommune, Flerbrukshuset

Tittel: «Fine ting»

Produsent: Nord—Troms Museum

Temporær utstilling
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Flerbrukshuset  i Kvænangen

Nordreisa, Halti

Tittel: «Tirpitz  — Hitlers siste slagskip»

Sted: Halti, Nord-Troms Museum, Nordreisa kommune

Produsent: Midt—Troms Museum

Temporær utstilling

Sommer  2016  Nord—Troms Muxeum Sidc4l9
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Tittel: «Møter-Encounters-Deaivvadit-Kohtaamissii»

Sted: Halti, Nord—Trorns Museum

Produsent: Nord-Troms Museum

Fast utstilling
' I

i;.

j

__ _  __ *! .

= '—

€:-

Utslillingen «Møter- Encounters-Deaivvadit—Kohtaamissii»

Arrangement

Nord-Troms Museum har gjennomført arrangement med samarbeidspartnere

ved kulturbegivenheter i de ulike kommunene i regionen.

Utstillingsåpning «Lyngshestfortellinger»,

Markedsplassen  — Skibotn 15.juni

Kulturdag på Tørfoss  (Paaskiviiko) 17.juni

Åpning av  kunstutstilling på Maursund 28.juni

Mitt Syria konsert i Kvænangen 4. juli

Sommer  2016  Nord-Troms Museum SideSI9
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Markedsdagen på Holmenes

Riddu Riddu Barnefestival

Foredrag av Reidun Mellem:

«400  hester  gjennom Skibotndalen»

Marked på Markedsplassen  i  Skibotn

Gamslettdagen, museumsdag på Gamslett

Besøkstall totalt for alle kommuner

Kommune '
Nordreisa

Tørfoss

Halti

Gåivuotna - 'ord  — Holmenes
Holmenes  S'øsamiske ård

Riddu  Barnefestival

Beaive  Al

Storf'ord  — Markeds  lassen

Markeds lassen

L 11 en  — Gamslett

Gamslett Fiskarbonde  ård

Sk'ervø

Maursund Gård

Summer  2010 N(‘l‘d-TI'UH)\ Muxuum

7.ju1i

11—13.juli

1.august

4.august

02.  september

Antall besøkende

Sids 6l9

196
711

427
170

1000

885

105

170
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Lerø Aurora salmon senter

Kvænan  en

Burf ord, Flerbrukshuset  "

I Totalt
20  1 7

Differanse

Ansatte — sommerverter

Kvænan en

Nordreisa

Sk'crvø

Gåivuotna  -  Kåf'ord

Storford

Lyngen

Lønnsutgifter  og inntekter

NORD-TRQMS
MUSEUM

216

99

3.414

+  349

Kristoffer Kiærbech

Madelen Steinsvik S'øblom

Lisa Marie Boine

Preben Mikalsen

Benjamin Mollan Paulsen

William Hasselber

Henrik  Johansen

Sil'e Koth

Karoline Kemi N  heim

Vebjørn Vinjar Karvonenannleid nil
markedsa

Mia-Eline WiIIe-Kviteberg

Daniel Kohout

Tekst:  _ '  Innvilget støttefra  . Lønnsutgifter inkl.
kommunéne . fer-ie  en er  *

Gåivuotna 30.000,-

Kåf'ord kommune 31.782,24,-

Sk'ervø kommune 30.000,— 35.715,68,-

Storf'ord kommune 35 .000,- 47.506,60,—

Kvænan en kommune 30.000,- 38.260,32,-

Sommer2016 Nord-Troms  Muxcum Side7l9
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L n en kommune 35.000,— 33.643,48,—

Nordreisa kommune 35.000,— 19.713,12,-

Totaltfllskudd 195000 , 20662144
S  ls'dni'liiéfseso '  '  ' ” "  ' '?
Gåivuotna Kåfjord
kommune 10.240,—

Sk'ervø kommune 5.119,-

Storf'ord kommune 17.206,—

Kvænan en kommune 110,-

L n en kommune 3.285,-

Nordreisa kommune 12.098,-

Totalts, , , .,.,,48.058 , ,
Totaltfof hele  2018 ' ' 243.058- ' 206.621   F.-
2017 193.690; 325.621,—

Dii't'eranse +  49.3.68.— —118.999.56,—

Sluttkommentar

Sommersesongen har i de aller fleste kommunene hatt kun åpent i juli,

unntakene er på Halti og Markedsplassen.

I år har vi holdt åpent på torsdagene på Tørfoss i tillegg til på Halti.

Sommeren 2018 viser en oppgang ibesøkstall i forhold til 2017, så en redusert

sommersesong har ikke vært negativt for museet.

Økonomisk har situasjonen vært mye bedre enn i 2017.

Sommeren 2018 vært en bra sesong og har forløpt fint og uten nevneverdige

problemer.

Våre sommerverter har vært gode ambassadører for hele regionen og Nord—

Troms Museum.

Vi takker for støtte, innspill og ideer, det har vært med på å vise frem vår flotte

N ord-Troms region og museumsanlegg.

Sommer 2016  Nord—Trnmx  Muxeum Sidc819
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GÁIVUONA SUOHKAN 
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E-poasta/E-post:  Interneahtta/Internett:   Organisašuvdnanr/Org.nr:  
postmottak@kafjord.kommune.no www.kafjord.kommune.no  940 363 586 

NORD TROMS MUSEUM AS 
Hovedvegen 2 
9151  STORSLETT 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Formannskap - nr. 29/18 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/512-16 5323/2018 C56 13.06.2018 

 

Tilskudd til sommerarbeidsplasser - Nord Troms museum 

 
Saksopplysninger  
 
Kåfjord kommune har gjennom veldig mange år hatt ansvaret for utbetaling direkte til de 
ungdommene som har jobbet på Holmenes i sommersesongen. Dette har medført både ekstra 
bruk av ressurser og blitt en kostbar ordning. I 2017 ble det tatt opp administrativt og i samråd 
med ordfører vedtatt at kommunen legger seg på samme ordning som de andre kommunene, med 
faste årlige tilskudd.  
 
 
Vurderinger 
Kommunen har gjennomgått hva de andre kommunene i Nord-Troms betaler til 
sommerarbeidsplasser og har fått opp følgende beløp: 
Nordreisa - kr 20.000,- 
Skjervøy - kr 30.000,- 
Kvænangen - kr 30.000,- 
Lyngen  - kr 30.000,-  (2017) 
Storfjord - kr 35.000,- (fra 2018) 
 
Kåfjord ønsker en ordning som er lik for alle kommunene, og som sikrer at anleggene er åpne i 
sommerhalvåret. 
I kommunen velger vi å legge oss på et beløp på kr 30.000 som de fleste kommunene har valgt. 
I budsjettet for 2018 er sommerarbeidsplasser for Holmenes også lagt inn.  
 
 
Vedtak 

1. Kåfjord kommune innvilger for 2018 et beløp på kr 30.000,- til Nord-Troms museum. 
2. Årlig beløp gjelder inntil annet blir vedtatt. 
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3. Kommunen ønsker at museet gjennomgår ordningene slik at de blir lik for alle 
kommunene, og som sikrer at anleggene i hver kommune er åpen hver sommer. 

4. Tilskuddet dekkes over budsjett; 1.0303.159.375 – Sommerarbeidsplasser. 
 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den 
dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og 
de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du 
også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Einar Pedersen 
Rådmann 

|    Gerd Steinnes Nilsen 
Kontormedarbeider 

 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga / 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.  
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/512-16 
 
 
 
 
 
 
 

Kopi til: 
Hallgeir Rundberg    
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Åpne anlegg sommersesongen 2015

NoRD-TROMS
M,S ,v

• Gamslett fiskarbondegård, Svendsby, Lyngen kommune
• Skibotn Markedsplass, Storfjord kommune
• Holmenes sjøsamiske gård, Kåfjord kommune
• Flerbrukshuset, Burfjord, Kvænangen kommune
• Tørfoss og Halti, Nordreisa kommune
• Maursund gård (sikringsarbeid er utført)

Museet har tatt inngangsbillett på alle sine museumsanlegg. Det har vært salg av kaffe og
kaker/vafier. Kafetilbudet har vært tilpassa det enkelte anleggs fasiliteter.

Sommeren 2015 har Nord-Troms museum hatt redusert tilbud til publikum. Årsaken til dette
er den regionale utstillingsproduksjon som foregår i museet frem til 24. oktober 2015.

Åpningstider
Avdelingene har holdt åpent i perioden fra 26. juni til og med 9. august. Antall åpningsdager
har variert. Gamslett fiskarbondegård har hatt åpent fra 2. juli- 9.august torsdag-søndag kl.
11.00-17.00. Skibotn Markedsplass har hatt åpent fra 26. juni-9. august fra onsdag-søndag kl.
11.00-17.00. Holmenes Sjøsamiske gård holdt åpent fra 26. juni- 9. august fra torsdag-søndag
kl. 11.00-17.00. Flerbrukshuset har i samarbeid med turistinformasjon hatt åpent fra 26.juni-
9. august. Det har vært åpent mandag-fredag mellom10.00-17.00. Lørdag og søndag mellom
11.00-17.00.

Utstillinger

Permanente
Tittel: «Marked og Læstadius Produsent: Nord- Troms Museum Sted: Skibotn Markedsplass
Tid: Hele sesongen

Tittel: «Fiske i Nord- Norge Produsent: Nord- Troms Museum Sted: Maursund Handelsgård
Tid: Hele sesongen

Temporære
Tittel: «Ord i Tåkeheimen» Produsent: Polarmuseet, Tromsø Museum. Sted: Flerbrukshuset,
Kvænangen tid: 26.6-9.8.15
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Tittel: «De brente våre hjem» Produsent: Nord-Troms Museum Sted: Markedsplassen,
Storfjord Tid: 26.6-9.8.15

Tittel: «Kniver i Sapmi». Produsent: Riddu Duottar Museat. Sted: Markedsplassen Tid: 26.6-
16.7

Arrangement

Museet har gjennomført arrangement med samarbeidspartnere ved kulturbegivenheter i de
ulike kommunene i regionen.

• 13. juni kl. 16.00-20.00 Baaskidag på Skibotn Markedsplass. Åpne boder og smie med
demonstrasjon av smiteknikker. Konsert i posthuset Id 18.00 Baaski og NTRM. 15
Besøkende

• 14.juni kl. 13.00-17.00 museet holdt åpent i samarbeid med Kvenkultursenteret på
Tørfoss kvengård med badstue, Reisasnabben spilte opp til dans og Nordreisa
Husflidlag stod for salg av mat. NTRM og Baaski. 105 besøkende.

• 24-27 juni smikurs på Skibotn markedsplass. 4 deltakere
• 4.juli kl. 11.00-17.00 markedsdag på Holmenes ble det holdt demonstrasjoner av

husflidsteknikker, salg av husflidsprodukter og aktiviteter til barn som seljefløyte og
tvinning av hoppetau. Husflidslaget, ASVO og NTRM. 330 besøkende

• 5. juli kl. 16.00 Utegudstjeneste på Holmenes gård. NTRM og husflidslaget. 25
Besøkende

• 8. juli kl. 13.00 omvisning på Kommandoplass Frøy. 14 besøkende
• 8.-10. juli. Barnefestival på Holmenes. Riddu Riddu og NTRM. 140 besøkende
• 12. juli kl. 13.00 omvisning på Kommandoplass Frøy. 29 besøkende
• 16. august 11.00-15.00 Gamslettdagen. Salgsboder, aktiviteter og kafe. NTRM solgte

bøker, spinning på håndtein, omvisning i magasin og åpent anlegg. NTRM og
Svensby utviklingslag. 120 besøkende

Besøkstall

Kvænangen(Flerbrukshuset)
Kåfjord (Holmenes)
Storfjord (Markedsplassen, Frøy og Opheim)
Nordreisa(Halti og Tørfoss)
L n en Gamslett

Totalt

Ansatte
Kvænan en kommune

Storf ord kommune

Lyn en kommune

Nordreisa kommune
Kåf ord kommune

337 Besøkende
605 Besøkende
657 Besøkende
1205 Besøkende
199 Bes kende

3003 Besøkende

Marte Høstland B'ørnerud
Kristoffer Kiærbech
Astrid Stensvik S'øblom
Sil. e Koht
Pia Isabell Kuivila
Hanna-Sofle Næss
Kalle Botn aard
San'a Häikla
Laila Steinsvik
Kristian Keilen
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Innvilget støtte fra:
Kvænangen kommune: bidrar med 30.000kr årlig fra 2013 til 2015.

Nordreisa kommune: bidrar med 20. 000 kr årlig fremover.

Skjervøy kommune: bidrar med 30.000 kr fra 2012 til 2015.

Kåfjord kommune: har arbeidsgiveransvar og utbetaler lønn for hele sesongen.

Lyngen kommune: bidrar med 20.000.

Storfjord kommune: bidrar med 30.000 kr fra 2014-2016.

Utgifter og inntekter

KVÆNANGEN

Marte Høstland Wørnerud
Kristoffer Kiærbech
Astrid S'øblom

NORDREISA

San'a Häikla

SKJERVØY

Sikringsarbeid på Maursund
ård

KÅFJORD

Laila Steinsvik
Kristian Keilen
Malin B'ellmo Andersen

LYNGEN

Hanna Sofie Næss
Kalle Botn aard

STORFJORD

Sil'e Koht

Sal : 2102
Eks. ferie en er
19 747,-
10 644,-
33 943,-

Sal : 0
Eks. ferie en er
20 000

Sal :0
Faktura
83 000

Sal : 11 686
Eks. ferie en er
Tar lønnsut iftene selv
Tar lønnsut iftene selv
Tar lønnsut iftene selv

Sal : 5685
Eks. ferie en er
20 141
20 141

Sal : 11 889
Eks. ferie en er
36 194,12,-

Malin B'ellmo Andersen

Støtte: 30. 000
Inkl. ferie en er
22 116,64
11 921,28
38 016,16

Støtte: 20 000
Inkl. ferie en er

Støtte: 30. 000

Støtte:
Inkl, ferie en er

Støtte: 20.000
Inkl, ferie en er
22 557,92
22 557,92

Støtte: 30. 000
Inkl, ferie en er
40 537,41,-
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Pia Isabell Kuivila 11 528,- 12 911,36
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Arkivsaksnr.: 2015/1436 -11 

Arkiv: M80 

Saksbehandler:  Einar Pedersen 

Dato:                 26.11.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
80/19 Kåfjord kommunestyre 03.12.2019 

 

Samarbeidsavtale, utvidelse av brannsamarbeidet i Nord Troms 

Henvisning til lovverk: 
 

LOV-2002-16-14-20 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsloven) 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20  

Vedlegg: 
Vedlegg 
1 DRIFTSBUDSJETT_NORD-TROMS BRANNVESEN_2018-2020-

konsekvensjustert_2511201... (1) 
2 Samarbeidsavtale_BRANNVESENET NORD 

 
 
 

Rådmannens innstilling 

Avtale om brannvernsamarbeidet i region nord mellom kommunene:  

Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Loppa.  

Godkjennes med virkning ifra 01.01.20.  

 

 

Saksopplysninger 
Brannsamarbeidet i Nord Troms har vært i dialog med Loppa kommune på initiativ fra Loppa 
kommune. Loppa kommune har etter en forutgående prosess ønsket å være tilsluttet 
brannvernsamarbeidet i region nord ifra 01.01.20. Saken ble enstemmig vedtatt i kommunestyret 
i Loppa PS 333/19 17.10.19. 
 
Kommunen skal i henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven §9, §11, §15 samt forskrift om 
organisering og dimensjonering av brannvesen sørge for etablering og drift av et brannvesen 
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som kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter loven på en effektiv og 
sikker måte. Leder av brannvesenet og øvrig personell skal ha de kvalifikasjoner som er 
nødvendige for å kunne ivareta brannvesenets oppgaver på en forsvarlig måte.  
 
To eller flere kommuner kan avtale å ha felles brannvesen eller felles ledelse av brannvesenet. 
Kommunen kan gjennom avtale overlate brannvesenets oppgaver og ledelse helt eller delvis til 
en annen kommune, virksomhet e.l. Kommunen må i slike tilfeller etablere ordninger som sikrer 
at all myndighetsutøvelse etter loven skjer under kommunens formelle ansvar.  
 
Brannvesenets oppgaver er å gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om 
fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte 
ulykker, gjennomføre brannforebyggende tilsyn, gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i 
forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane, 
utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og 
krisesituasjoner, være innsatsstyrke ved brann, være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der 
det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse, etter anmodning yte 
innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske territorialgrensen, 
sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 
 

Vurdering 
Felles brannberedskap skal sikre samarbeidskommunene lik pris på tjenester som utføres av 
brannverntiltaket. Brannverntiltaket skal ha felles økonomiske mål innenfor de krav som stilles i 
lov og forskrift. Dette vil gi optimal tjenesteyting for regionen.  
 
Loppa kommune ønsker å være tilsluttet brannvernsamarbeidet i region nord ifra 01.01.20.  
Saken ble enstemmig vedtatt i kommunestyret i Loppa PS 333/19 17.10.19. 
  
Avtale om brannvernsamarbeid 2020 følger ny kommunelov av LOV-2018-06-22-83 
https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2018-06-22-83    
 
Avtalen er justert for å ivareta samarbeidstiltaket og den enkelte kommunes interesse på best 
mulig måte. 
 
Brannverntiltaket bytter navn ifra Nord Troms Brannvesen til Brannvesenet Nord, dette for å 
ivareta kommunenes tilhørighet og framtidige endringer i regionen nord. 
 
Styret i brannverntiltaket har ingen innvendinger på dette og er positiv til utvidet samarbeid i 
regionen. Dette vil gi økonomisk gevinst med optimal tjenesteyting.   
 
 
520-BRANN 
Utvidelse av brannverntiltaket gir stordriftsfordeler. Totalkosten på ansvar 520 økes etter 
utvidelse av brannverntiltaket, her fordeles kostnaden 40% fast og 60% etter innbyggertall jfr. 
samarbeidsavtalen.  
Resultatet gir økonomisk gevinst pr. kommune jfr. tabellen under. 
 
KOMMUNE BUDSJETT 2019 BUDSJETT 2020 
1938 – Lyngen  483 668  442 911  
1940 – Kåfjord  405 404 367 922 
1941 – Skjervøy  488 750 447 781 
1942 – Nordreisa  690 405 640 999 

262

https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2018-06-22-83


1943 – Kvænangen  314 741 281 052 
2014 – Loppa   251 446 
SUM   2 382 967  2 432 111 

Kostnader forbundet med alternativ etter dimensjoneringskravet med kostnadsfordeling, 40 % 
av totalkostnaden fordeles fast, 60 % fordeles etter innbyggertall i den enkelte 
samarbeidskommune pr. 01.07 hvert år.   
 
 
 
530-BRANN- FEIERTJENESTE 
Kostnaden pr. røykløp økes ifra 362 til 405. denne økningen komme av ny forebyggende 
forskrift av FOR-2015-12-17-1710 som pålegger feiing og tilsyn av samtlige røykløp. 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710  
Samarbeidstiltaket øker feier ressursen men en stilling. Feieren i Loppa kommune tilsettes i 
brannvernsamarbeidet med virkning 01012020. Kostnader til denne stillingen legges inn under 
ansvar 530 feiing, dette tilhører område selvkost.  
Resultatet blir en økonomisk økning pr. kommune jfr. tabellen under. 
 
KOMMUNE BUDSJETT 2019 BUDSJETT 2020 
1938 – Lyngen  698 302 (362 pr. røykløp)    781 218 (405 pr. røykløp) 
1940 – Kåfjord  443 453 (362 pr. røykløp)    496 108 (405 pr. røykløp) 
1941 – Skjervøy  463 725 (362 pr. røykløp)    518 787 (405 pr. røykløp) 
1942 – Nordreisa  935 414 (362 pr. røykløp) 1 046 484 (405 pr. røykløp) 
1943 – Kvænangen  375 034 (362 pr. røykløp)   419 566 (405 pr. røykløp) 
2014 – Loppa    352 338 (405 pr. røykløp) 
SUM  2 915 928 3 262 164 

Feiertjenesten er innenfor selvkostområdet med kostnadsfordeling etter antall røykløp i den 
enkelte kommune pr. 01.07 hvert år.   
  
540-BEREDSKAP 
Utvidelse av brannvernsamarbeidet gir stordriftsfordeler. Totalkosten på ansvar 540 økes etter 
utvidelse av brannvernsamarbeidet, her fordeles kostnaden 40% fast og 60% etter innbyggertall 
jfr. samarbeidsavtalen.  
Resultatet gir økonomisk gevinst pr. kommune jfr. tabellen under. 
 
KOMMUNE BUDSJETT 2019 BUDSJETT 2019 
1938 – Lyngen  166 893  150 082 
1940 – Kåfjord  139 888 124 672 
1941 – Skjervøy  168 647 151 732 
1942 – Nordreisa  238 230 217 205 
1943 – Kvænangen  108 604 95 235 
2014 – Loppa   85 203 
SUM  822 262 824 130  

Kostnader forbundet med alternativ etter dimensjoneringskravet med kostnadsfordeling, 40 % 
av totalkostnaden fordeles fast, 60 % fordeles etter innbyggertall i den enkelte 
samarbeidskommune pr. 01.07 hvert år.   
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Organisasjonskart 

 

KOMMUNESTYRET 
NORDREISA

KOMMUNESTYRET 
SKJERVØY

KOMMUNESTYRET 
KÅFJORD

KOMMUNESTYRET 
LYNGEN

STYRE 

2014
BEREDSKAP

Deltidsmannskap

BRANNSJEF IKS 
100 %

1940
BEREDSKAP

Deltidsmannskap

1941
BEREDSKAP

Deltidsmannskap

AVDELINGSLEDER
FOREBYGGENDE

100 %

TILSYNSTJENESTEN
100 %

AVDELINGSLEDER
BEREDSKAP

100 %

FEIETJENESTEN
500 %

1942
BEREDSKAP

Deltidsmannskap

1938
BEREDSKAP

Deltidsmannskap

KOMMUNESTYRET 
KVÆNANGEN

KOMMUNESTYRET 
LOPPA

1943
BEREDSKAP

Deltidsmannskap

Regionen har lokal beredskapsstyrke lokalisert i den enkelte kommune 
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DRIFTSBUDSJETT NORD-TROMS BRANNVESEN
Budsjett Agresso Regnskap Budsjett Agresso Regnskap Budsjett Agresso Regnaksp

530-IKS-FEIER Beskrivelse Funksjon Beløp Beløp Beløp Beløp Beløp Beløp Beløp Beløp
10100 LØNN I FASTE STILLINGER 530         1 356 000   1 904 154   2 470 888      
10900 PENSJON 530         203 400     285 623      370 633        
11056 AKTIVITETSMATERIELL 530         10 000       20 000        20 000        
11160 BEVERTNING MØTER KURS 530         20 000       20 000        20 000        
11202 ARBEIDSTØY 530         20 000       30 000        30 000        
11210 ANNET FORBRUKSMATERIELL 530         20 000       31 957        31 957        
11219 HOTELL OVERNATTING 530         20 000       20 000        20 000        
11220 TEKSTILER UNIFORMER 530         20 000       30 000        30 000        
11300 FRANKERING PORTO FRAKT 530         22 000       22 000        22 000        
11325 TELEFON 530         30 000       30 000        30 000        
11330 DATAKOMMUNIKASJON 530         25 000       35 000        35 000        
11500 KURS/OPPLÆRING 530         30 000       30 000        30 000         
11610 DIETTGODTGJØRELSE 530         20 000       20 000        20 000        
11710 ÅRSAVGIFT OG FORSIKRING 530         20 000       40 000        50 000        
11720 DRIVSTOFF OG REKVISITA 530         50 000       47 118        47 118        
11850 FORSIKRING 530         20 000       -              -              
11981 LISENSER DATAPROGRAMMER 530         20 000       40 000        40 000        
12010 UTSTYR 530         20 000       45 000        45 000        
12070 REDSKAPER OG VERKTØY 530         10 000       35 000        35 000        
12340 VEDLIKEHOLD UTSTYR 530         10 000       20 000        20 000        
12705 KONSULENTER 530         10 000       10 076        10 076        
12706 BEDRIFTSHELSETJENESTE 530         5 000         10 000        10 000        
12720 KJØP AV TJENESTE 530         5 000         50 000        50 000         
12730 OVERHEAD KOSTNADER 530         31 000       44 000        56 830          
15900 AVSKRIVNINGER 530         72 000       96 000        120 000       

Sum eks. mva 2 069 400 -            -            2 915 928   -              -              3 614 502     
Sum inkl. mva -            -            -              -              
Differanse 2 069 400 2 915 928   3 614 502   

520-IKS-BRANN Beskrivelse Funksjon Beløp Beløp Beløp Beløp Beløp Beløp Beløp Beløp
10100 LØNN I FASTE STILLINGER 520 1 636 200   1 843 109   -              -              1 885 000   -               
10900 PENSJON 520 245 430     276 466      282 756       
11201 ANDRE DRIFTSUTGIFTER 520 2 000         2 000          2 000          
11202 ARBEIDSTØY 520 4 000         4 000          4 000          
11219 HOTELL OVERNATTING 520 2 000         2 000          2 000          
11220 TEKSTILER UNIFORMER 520 5 000         5 000          5 000          
11301 PORTO 520 500            500              500              
11320 ABONNEMENTAVGIFT TELF 520 500            500              500              
11325 TELEFON 520 10 000       10 000        10 000        
11330 DATA KOMMUNIKASJON 520 20 000       20 000        20 000        
11601 KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG 520 5 000         5 000          5 000          
11655 OPPGAVEPLIKTIG HONORAR 520 2 000         2 000          2 000          
11710 ÅRSAVGIFT OG FORSIKRING 520 20 000       20 000        20 000        
11720 DRIVSTOFF OG REKVISITA 520 40 000       40 000        40 000        
11850 FORSIKRING 520 10 000       10 000        10 000        
11951 EDB LISENSER 520 10 000       10 000        10 000        
12100 LEASING KJØRETØY 520     
12340 VEDLIKEHOLD UTSTYR 520 10 000       10 000        10 000        
12720 KJØP AV TJENESTER 520     
12730 OVERHEAD KOSTNADER 520 38 000       42 392        43 355         
15009 GEBYR 520     
12703 ANDRE KONSULENTTJENESTER 520
11500 KURS/OPPLÆRING 520 20 000      20 000        20 000        
15900 AVSKRIVNINGER 520 60 000       60 000        60 000        

Sum eks. mva 2 140 630 -            -            2 382 967   -              -              2 432 111   -              -              
Sum inkl. mva
Differanse 2 140 630 2 382 967   2 432 111   

540-IKS-BEREDSKAP Beskrivelse Funksjon Beløp Beløp Beløp Beløp Beløp Beløp Beløp Beløp
10100 LØNN I FASTE STILLINGER 540 -              573 966      -              -              575 558      -               
10900 PENSJON 540 -             86 095        86 334         
11201 ANDRE DRIFTSUTGIFTER 540 -             -              -              
11202 ARBEIDSTØY 540 -             4 000          4 000          
11219 HOTELL OVERNATTING 540 -             -              -              
11220 TEKSTILER UNIFORMER 540 -             5 000          5 000          
11301 PORTO 540 -             -              -              
11320 ABONNEMENTAVGIFT TELF 540 -             5 000          5 000          
11325 TELEFON 540 -             10 000        10 000        
11330 DATA KOMMUNIKASJON 540 -             20 000        20 000        
11601 KJØREGODTGJØRELSE/PASS.TILLEGG 540 -             -              -              
11655 OPPGAVEPLIKTIG HONORAR 540 -             -              -              
11710 ÅRSAVGIFT OG FORSIKRING 540 -             20 000        20 000        
11720 DRIVSTOFF OG REKVISITA 540 -             20 000        20 000        
11850 FORSIKRING 540 -             -              -              
11951 EDB LISENSER 540 -             20 000        20 000         
12100 LEASING KJØRETØY 540 -               
12340 VEDLIKEHOLD UTSTYR 540 -             10 000        10 000        
12720 KJØP AV TJENESTER 540 -               
12730 OVERHEAD KOSTNADER 540 -             13 201        13 238         
15009 GEBYR 540 -               
12703 ANDRE KONSULENTTJENESTER 540 -            
11500 KURS/OPPLÆRING 540 -            10 000        10 000        
15900 AVSKRIVNINGER 540 -             25 000        25 000        

Sum eks. mva -            -            -            822 262      -              -              824 130      -              -              
Sum inkl. mva
Differanse -            822 262      824 130      

Totalt eks. mva 4 210 030 -            -            6 121 157   -              -              6 870 743   -              
Totalt inkl. mva -            -            -            -              -              -              -              -              
Differanse 4 210 030 6 121 157   6 870 743   

Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020
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2018 BURDJETT REFUSJON 520 IKS BRANN
01.07.2017 2017K2 SSB 21.08

Driftsutgifter inkl. mva.  
Kommune Antall 

innbyggere
Prosentvis

Mva Kvænangen                1 236 11,045
Driftsutgifter eksl. Mva. 2 141 630,00                      Kåfjord                2 137 19,096

Skjervøy                2 887 25,798
Fordeles 40% fast 856 652,00                          Nordreisa                4 931 44,062
Fordeles 60% etter innbyggertall 1 284 978,00                      
Sum til fordeling 2 141 630,00                      Sum              11 191 100,000

 

40 % fast fordeling og 60 % pr. innbygger

Kommune Fast del Variabel Sum refusjonskrav
Kvænangen 214 163kr               141 921kr                           356 084kr                            
Kåfjord 214 163kr               245 376kr                           459 539kr                            
Skjervøy 214 163kr               331 492kr                           545 655kr                            
Nordreisa 214 163kr               566 189kr                           780 352kr                            
Kontrollsum 856 652kr               1 284 978kr                        2 141 630kr                         

2018 BUDSJETT REFUSJON 530 IKS FEIING
01.07.2017

Driftsutgifter inkl. mva. 0 Kommune Antall røykløp Pris pr.røykløp
Mva 0 Kvænangen                1 013 376,118
Driftsutgifter eksl. mva. 2 069 400,00                      Kåfjord                1 187 376,118

Skjervøy                1 268 376,118
Nordreisa                2 034 376,118

Sum til fordeling 2 069 400,00                      Sum                5 502 

 
100 % Fordeling  etter antall røykløp

Kommune Sum- røykløp  Sum refusjonskrav
Kvænangen 381 007kr               -kr                                  381 007kr                            
Kåfjord 446 452kr               -kr                                  446 452kr                            
Skjervøy 476 917kr               -kr                                  476 917kr                            
Nordreisa 765 024kr               -kr                                  765 024kr                            
Kontrollsum 2 069 400kr            -kr                                  2 069 400kr                         

Totalt Refusjonskrav Eks. mva.

Kommune Total kostnad  Total refusjonskrav Kommune IKS Brann IKS Feiing Sum refusjonskrav
Kvænangen 737 091kr               737 091kr                            Kvænangen 356 084kr         381 007kr         737 091kr                  
Kåfjord 905 990kr               905 990kr                            Kåfjord 459 539kr         446 452kr         905 990kr                  
Skjervøy 1 022 573kr            1 022 573kr                         Skjervøy 545 655kr         476 917kr         1 022 573kr               
Nordreisa 1 545 376kr            1 545 376kr                         Nordreisa 780 352kr         765 024kr         1 545 376kr               

4 211 030kr            4 211 030kr                         2 141 630kr      2 069 400kr      4 211 030kr               
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2019 BURDJETT REFUSJON 520 IKS BRANN
01.07.2018 2018K2 SSB 21.08

Driftsutgifter inkl. mva.  
Kommune Antall 

innbyggere
Prosentvis

Mva Kvænangen                  1 221 8,680
Driftsutgifter eksl. Mva. 2 382 967,00                        Kåfjord                  2 113 15,021

Skjervøy                  2 933 20,850
Fordeles 40% fast 953 186,80                            Nordreisa                  4 917 34,954
Fordeles 60% etter innbyggertall 1 429 780,20                        Lyngen 2 883                 20,495
Sum til fordeling 2 382 967,00                        Sum                14 067 100,000

 

40 % fast fordeling og 60 % pr. innbygger

Kommune Fast del Variabel Sum refusjonskrav
Kvænangen 190 637kr                124 103kr                             314 741kr                              
Kåfjord 190 637kr                214 767kr                             405 404kr                              
Skjervøy 190 637kr                298 112kr                             488 750kr                              
Nordreisa 190 637kr                499 767kr                             690 405kr                              
Lyngen 190 637kr                293 030kr                             483 668kr                              
Kontrollsum 953 187kr                1 429 780kr                          2 382 967kr                           

2019 BUDSJETT REFUSJON 530 IKS FEIING
01.07.2018

Driftsutgifter inkl. mva. 0 Kommune Antall røykløp Pris pr.røykløp
Mva 0 Kvænangen                  1 036 362,002
Driftsutgifter eksl. mva. 2 915 928,00                        Kåfjord                  1 225 362,002  

Skjervøy                  1 281 362,002
Nordreisa                  2 584 362,002
Lyngen 1 929                 362,002

Sum til fordeling 2 915 928,00                        Sum                  8 055 

 
100 % Fordeling  etter antall røykløp

Kommune Sum- røykløp  Sum refusjonskrav
Kvænangen 375 034kr                -kr                                     375 034kr                              
Kåfjord 443 453kr                -kr                                     443 453kr                              
Skjervøy 463 725kr                -kr                                     463 725kr                              
Nordreisa 935 414kr                -kr                                     935 414kr                              
Lyngen 698 302kr                -kr                                     698 302kr                              
Kontrollsum 2 915 928kr             -kr                                     2 915 928kr                           

2019 BURDJETT REFUSJON 540 IKS BEREDSKAP
01.07.2018 2018K2 SSB 21.08

Driftsutgifter inkl. mva.  
Kommune Antall 

innbyggere
Prosentvis

Mva Kvænangen                  1 221 8,680
Driftsutgifter eksl. Mva. 822 262,00                           Kåfjord                  2 113 15,021

Skjervøy                  2 933 20,850
Fordeles 40% fast 328 904,80                            Nordreisa                  4 917 34,954
Fordeles 60% etter innbyggertall 493 357,20                           Lyngen 2 883                 20,495
Sum til fordeling 822 262,00                           Sum                14 067 100,000

 

40 % fast fordeling og 60 % pr. innbygger

Kommune Fast del Variabel Sum refusjonskrav
Kvænangen 65 781kr                  42 823kr                               108 604kr                              
Kåfjord 65 781kr                  74 107kr                               139 888kr                              
Skjervøy 65 781kr                  102 866kr                             168 647kr                              
Nordreisa 65 781kr                  172 449kr                             238 230kr                              
Lyngen 65 781kr                  101 112kr                             166 893kr                              
Kontrollsum 328 905kr                493 357kr                             822 262kr                              

Totalt Refusjonskrav Eks. mva.

Kommune Total kostnad  Total refusjonskrav Kommune IKS Brann IKS Feiing IKS Beredskap Sum refusjonskrav
Kvænangen 798 379kr                798 379kr                              Kvænangen 314 741kr         375 034kr         108 604kr                   798 379kr             
Kåfjord 988 745kr                988 745kr                              Kåfjord 405 404kr         443 453kr         139 888kr                   988 745kr             
Skjervøy 1 121 122kr             1 121 122kr                           Skjervøy 488 750kr         463 725kr         168 647kr                   1 121 122kr          
Nordreisa 1 864 048kr             1 864 048kr                           Nordreisa 690 405kr         935 414kr         238 230kr                   1 864 048kr          
Lyngen 1 348 863kr             1 348 863kr                           Lyngen 483 668kr         698 302kr         166 893kr                   1 348 863kr          

6 121 157kr             6 121 157kr                           2 382 967kr      2 915 928kr      822 262kr                   6 121 157kr          
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2020 BURDJETT REFUSJON 520 IKS BRANN
01.07.2018 2018K2 SSB 21.08

Driftsutgifter inkl. mva.  
Kommune Antall 

innbyggere
Prosentvis

Mva Kvænangen                  1 221 8,149
Driftsutgifter eksl. Mva. 2 432 111,00                        Kåfjord                  2 113 14,102

Skjervøy                  2 933 19,574
Fordeles 40% fast 972 844,40                            Nordreisa                  4 917 32,815
Fordeles 60% etter innbyggertall 1 459 266,60                        Lyngen 2 883                 19,241
Sum til fordeling 2 432 111,00                        Loppa 917 6,120

Sum                14 984 100,000
 

40 % fast fordeling og 60 % pr. innbygger

Kommune Fast del Variabel Sum refusjonskrav
Kvænangen 162 141kr                118 911kr                             281 052kr                              
Kåfjord 162 141kr                205 782kr                             367 922kr                              
Skjervøy 162 141kr                285 640kr                             447 781kr                              
Nordreisa 162 141kr                478 858kr                             640 999kr                              
Lyngen 162 141kr                280 771kr                             442 911kr                              
Loppa 162 141kr                89 305kr                               251 446kr                              
Kontrollsum 972 844kr                1 459 267kr                          2 432 111kr                           

2020 BUDSJETT REFUSJON 530 IKS FEIING
01.07.2018

Driftsutgifter inkl. mva. 0 Kommune Antall røykløp Pris pr.røykløp
Mva 0 Kvænangen                  1 036 404,986
Driftsutgifter eksl. mva. 3 614 502,00                        Kåfjord                  1 225 404,986  

Skjervøy                  1 281 404,986
Nordreisa                  2 584 404,986
Lyngen 1 929                 404,986

Sum til fordeling 3 614 502,00                        Loppa 870 404,986
Sum                  8 925 
 

100 % Fordeling  etter antall røykløp

Kommune Sum- røykløp  Sum refusjonskrav
Kvænangen 419 566kr                -kr                                     419 566kr                              
Kåfjord 496 108kr                -kr                                     496 108kr                              
Skjervøy 518 787kr                -kr                                     518 787kr                              
Nordreisa 1 046 484kr             -kr                                     1 046 484kr                           
Lyngen 781 218kr                -kr                                     781 218kr                              
Loppa 352 338kr                kr 352 338kr                              
Kontrollsum 3 262 164kr             -kr                                     3 262 164kr                           

2020 BURDJETT REFUSJON 540 IKS BEREDSKAP
01.07.2018 2018K2 SSB 21.08

Driftsutgifter inkl. mva.  
Kommune Antall 

innbyggere
Prosentvis

Mva Kvænangen                  1 221 8,149
Driftsutgifter eksl. Mva. 824 130,00                           Kåfjord                  2 113 14,102

Skjervøy                  2 933 19,574
Fordeles 40% fast 329 652,00                            Nordreisa                  4 917 32,815
Fordeles 60% etter innbyggertall 494 478,00                           Lyngen 2 883                 19,241
Sum til fordeling 824 130,00                           Loppa 917 6,120

Sum                14 984 100,000
 

40 % fast fordeling og 60 % pr. innbygger

Kommune Fast del Variabel Sum refusjonskrav
Kvænangen 54 942kr                  40 293kr                               95 235kr                                
Kåfjord 54 942kr                  69 730kr                               124 672kr                              
Skjervøy 54 942kr                  96 790kr                               151 732kr                              
Nordreisa 54 942kr                  162 263kr                             217 205kr                              
Lyngen 54 942kr                  95 140kr                               150 082kr                              
Loppa 54 942kr                  30 261kr                               85 203kr                                
Kontrollsum 329 652kr                494 478kr                             824 130kr                              

Totalt Refusjonskrav Eks. mva.

Kommune Total kostnad  Total refusjonskrav Kommune IKS Brann IKS Feiing IKS Beredskap Sum refusjonskrav
Kvænangen 795 853kr                795 853kr                              Kvænangen 281 052kr         419 566kr         95 235kr                     795 853kr             
Kåfjord 988 702kr                988 702kr                              Kåfjord 367 922kr         496 108kr         124 672kr                   988 702kr             
Skjervøy 1 118 300kr             1 118 300kr                           Skjervøy 447 781kr         518 787kr         151 732kr                   1 118 300kr          
Nordreisa 1 904 688kr             1 904 688kr                           Nordreisa 640 999kr         1 046 484kr      217 205kr                   1 904 688kr          
Lyngen 1 374 212kr             1 374 212kr                           Lyngen 442 911kr         781 218kr         150 082kr                   1 374 212kr          
Loppa 688 987kr                688 987kr                              Loppa 251 446kr         352 338kr         85 203kr                     688 987kr             

6 181 756kr             6 181 756kr                           2 180 665kr      3 262 164kr      738 927kr                   6 181 756kr          
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 KVÆNANGEN KOMMUNE KJØPER 1.BILER TIL BRANNSAMARBEIDET - BILENE AVSKRIVES OVER 10ÅR - MED FORDELING AV ÅRSKOSTNAD 
Delsum

Nye tiltak Kommentar
1 STK WOLKSVAGEN CADDY FOREBYGGENDE AVD-FEIERTJENESTEN

KommentarNye tiltak

Total SUM

FOREBYGGENDE AVD-FEIERTJENESTEN
FOREBYGGENDE AVD 

 

KVÆNANGEN KOMMUNE KJØPER 5.BILER TIL BRANNSAMARBEIDET - BILENE AVSKRIVES OVER 10ÅR - MED FORDELING AV ÅRSKOSTNAD 
ETTER GJELDENDE FORDELINGS NØKKEL.

 

3 STK WOLKSVAGEN CADDY
2 STK WOLKSVAGEN CADDY
 

Delsum

 

Nye tiltak Kommentar
1 STK WOLKSVAGEN CADDY BEREDSKAP AVD-BEREDSKAP

 KVÆNANGEN KOMMUNE KJØPER 1.BILER TIL BRANNSAMARBEIDET - BILENE AVSKRIVES OVER 10ÅR - MED FORDELING AV ÅRSKOSTNAD 
Delsum

 
  
Total SUM

Nye tiltak Kommentar
1 STK WOLKSVAGEN CADDY FOREBYGGENDE AVD-FEIERTJENESTEN
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BUDSJETT INVESTERING REFUSJON 520 IKS BRANN
Pr. 01.01.2016

Driftsutgifter inkl. mva. 0  
Kommune Antall 

innbyggere
Prosentvis

Mva 0 Kvænangen 1235 11,011
Driftsutgifter eksl. Mva. 460000 Kåfjord 2178 19,419

Skjervøy 2911 25,954
Fordeles 40% fast 184000  Nordreisa 4892 43,616
Fordeles 60% etter innbyggertall 276000
Sum til fordeling 460000 Sum 11216 100,000

40 % fast fordeling og 60 % pr. innbygger Fordeling over 10 år
10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %

Kommune Fast del Variabel Sum refusjonskrav 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Kvænangen 46 000kr           30 391kr           76 391kr             7 639kr                   7 639kr             7 639kr             7 639kr             7 639kr             7 639kr             7 639kr             7 639kr             7 639kr             7 639kr             
Kåfjord 46 000kr           53 596kr           99 596kr             9 960kr                   9 960kr             9 960kr             9 960kr             9 960kr             9 960kr             9 960kr             9 960kr             9 960kr             9 960kr             
Skjervøy 46 000kr           71 633kr           117 633kr            11 763kr                 11 763kr           11 763kr           11 763kr           11 763kr           11 763kr           11 763kr           11 763kr           11 763kr           11 763kr           
Nordreisa 46 000kr           120 381kr         166 381kr            16 638kr                 16 638kr           16 638kr           16 638kr           16 638kr           16 638kr           16 638kr           16 638kr           16 638kr           16 638kr           
Kontrollsum 184 000kr         276 000kr         460 000kr            46 000kr                 46 000kr           46 000kr           46 000kr           46 000kr           46 000kr           46 000kr           46 000kr           46 000kr           46 000kr           

460 000kr         

2016 BUDSJETT REFUSJON 530 IKS FEIING
Pr. 01.01.2016

Driftsutgifter inkl. mva. 0 Kommune Antall røykløp Pris pr.røykløp

Mva 0 Kvænangen 1200 135,294
Driftsutgifter eksl. mva. 690000 Kåfjord 900 135,294

Skjervøy 1000 135,294
Nordreisa 2000 135,294

Sum til fordeling 690000 Sum 5100

100 % Fordeling  etter antall røykløp Fordeling over 10 år
10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %

Kommune Sum- røykløp  Sum refusjonskrav 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Kvænangen 162 353kr         -kr                 162 353kr            16 235kr                 16 235kr           16 235kr           16 235kr           16 235kr           16 235kr           16 235kr           16 235kr           16 235kr           16 235kr           
Kåfjord 121 765kr         -kr                 121 765kr            12 176kr                 12 176kr           12 176kr           12 176kr           12 176kr           12 176kr           12 176kr           12 176kr           12 176kr           12 176kr           
Skjervøy 135 294kr         -kr                 135 294kr            13 529kr                 13 529kr           13 529kr           13 529kr           13 529kr           13 529kr           13 529kr           13 529kr           13 529kr           13 529kr           
Nordreisa 270 588kr         -kr                 270 588kr            27 059kr                 27 059kr           27 059kr           27 059kr           27 059kr           27 059kr           27 059kr           27 059kr           27 059kr           27 059kr           
Kontrollsum 690 000kr         -kr                 690 000kr            69 000kr                 69 000kr           69 000kr           69 000kr           69 000kr           69 000kr           69 000kr           69 000kr           69 000kr           69 000kr           

690 000kr         

2019 BUDSJETT REFUSJON 530 IKS FEIING
Pr. 01.07.2018

Driftsutgifter inkl. mva. 0 Kommune Antall røykløp Pris pr.røykløp

Mva 0 Kvænangen                 1 036 32,760
Driftsutgifter eksl. mva. 240000 Kåfjord                 1 225 32,760

Skjervøy                 1 281 32,760
Nordreisa                 2 584 32,760
Lyngen 1 200                32,760

Sum til fordeling 240000 Sum 7326

100 % Fordeling  etter antall røykløp Fordeling over 10 år
10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %

Kommune Sum- røykløp  Sum refusjonskrav 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Kvænangen 33 939kr           -kr                 33 939kr             3 394kr                   3 394kr             3 394kr             3 394kr             3 394kr             3 394kr             3 394kr             3 394kr             3 394kr             3 394kr             
Kåfjord 40 131kr           -kr                 40 131kr             4 013kr                   4 013kr             4 013kr             4 013kr             4 013kr             4 013kr             4 013kr             4 013kr             4 013kr             4 013kr             
Skjervøy 41 966kr           -kr                 41 966kr             4 197kr                   4 197kr             4 197kr             4 197kr             4 197kr             4 197kr             4 197kr             4 197kr             4 197kr             4 197kr             
Nordreisa 84 652kr           -kr                 84 652kr             8 465kr                   8 465kr             8 465kr             8 465kr             8 465kr             8 465kr             8 465kr             8 465kr             8 465kr             8 465kr             
Lyngen 39 312kr           39 312kr             3 931kr                   3 931kr             3 931kr             3 931kr             3 931kr             3 931kr             3 931kr             3 931kr             3 931kr             3 931kr             
Kontrollsum 240 000kr         -kr                 240 000kr            24 000kr                 24 000kr           24 000kr           24 000kr           24 000kr           24 000kr           24 000kr           24 000kr           24 000kr           24 000kr           

240 000kr         

2019 BUDSJETT INVESTERING REFUSJON 540 IKS BEREDSKAP
Pr. 01.07.2018

Driftsutgifter inkl. mva. 0  
Kommune Antall 

innbyggere
Prosentvis

Mva 0 Kvænangen                 1 221 8,680
Driftsutgifter eksl. Mva. 250000 Kåfjord                 2 113 15,021

Skjervøy                 2 933 20,850
Fordeles 40% fast 100000  Nordreisa                 4 917 34,954
Fordeles 60% etter innbyggertall 150000 Lyngen                 2 883 20,495
Sum til fordeling 250000 Sum 14067 100,000

40 % fast fordeling og 60 % pr. innbygger Fordeling over 10 år
10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %

Kommune Fast del Variabel Sum refusjonskrav 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Kvænangen 20 000kr           13 020kr           33 020kr             3 302kr                   3 302kr             3 302kr             3 302kr             3 302kr             3 302kr             3 302kr             3 302kr             3 302kr             3 302kr             
Kåfjord 20 000kr           22 531kr           42 531kr             4 253kr                   4 253kr             4 253kr             4 253kr             4 253kr             4 253kr             4 253kr             4 253kr             4 253kr             4 253kr             
Skjervøy 20 000kr           31 275kr           51 275kr             5 128kr                   5 128kr             5 128kr             5 128kr             5 128kr             5 128kr             5 128kr             5 128kr             5 128kr             5 128kr             
Nordreisa 20 000kr           52 431kr           72 431kr             7 243kr                   7 243kr             7 243kr             7 243kr             7 243kr             7 243kr             7 243kr             7 243kr             7 243kr             7 243kr             
Lyngen 20 000kr           30 742kr           50 742kr             5 074kr                   5 074kr             5 074kr             5 074kr             5 074kr             5 074kr             5 074kr             5 074kr             5 074kr             5 074kr             
Kontrollsum 100 000kr         150 000kr         250 000kr            25 000kr                 25 000kr           25 000kr           25 000kr           25 000kr           25 000kr           25 000kr           25 000kr           25 000kr           25 000kr           

250 000kr         
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Avtale om brannvernsamarbeid 
 

Mellom Kommunene  
 

Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Loppa  
 
 
 
1 Intensjon 
Kommunen skal i henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven §9, §11, §15 samt forskrift om 
organisering og dimensjonering av brannvesen sørge for etablering og drift av et brannvesen 
som kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter loven på en effektiv og 
sikker måte. Leder av brannvesenet og øvrig personell skal ha de kvalifikasjoner som er 
nødvendige for å kunne ivareta brannvesenets oppgaver på en forsvarlig måte. 
 
To eller flere kommuner kan avtale å ha felles brannvesen eller felles ledelse av brannvesenet. 
Kommunen kan gjennom avtale overlate brannvesenets oppgaver og ledelse helt eller delvis 
til en annen kommune, virksomhet e.l. Kommunen må i slike tilfeller etablere ordninger som 
sikrer at all myndighetsutøvelse etter loven skjer under kommunens formelle ansvar. 
 
Brannvesenets oppgaver er å gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen 
om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre 
akutte ulykker, gjennomføre brannforebyggende tilsyn, gjennomføre ulykkesforebyggende 
oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg 
og jernbane, utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- 
og krisesituasjoner, være innsatsstyrke ved brann, være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker 
der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse, etter anmodning 
yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske 
territorialgrensen, sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 
 
2 Formål 
Samarbeidsavtalen skal sikre at samarbeidskommunene tilfredsstiller de lovkrav som stilles 
jfr. Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)  
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20  
 
3 Målsetting 
Hovedmålsettingen for denne samarbeidsavtalen vil være optimal tjenesteyting på 
brannvernområdet i region. Brannvernsamarbeidet skal sikre trygge kommuner i region nord, 
der ingen skal skades eller omkomme i brann/ulykke. 
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4 Organisering og administrativ plassering  
  
En kommune (samarbeidskommune) kan avtale med en annen kommune (vertskommune) at 
vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell 
betydning.  Kommunestyret delegerer selv myndighet til å treffe vedtak som er nevnt i første 
ledd, ved å instruere kommunedirektøren i egen kommune om å delegere myndigheten til 
kommunedirektøren i vertskommunen. En samarbeidskommune kan gi vertskommunen 
instruks om hvordan den delegerte myndigheten skal utøves i saker som bare gjelder 
samarbeidskommunen eller dens innbyggere. Hvis vertskommunen treffer vedtak etter 
delegert myndighet fra en samarbeidskommune, kan samarbeidskommunen omgjøre vedtaket 
etter reglene i forvaltningsloven § 35 første ledd. 
  
Samarbeidskommune organiseres som et vertskommunesamarbeid etter kommunelovens  
§20-2 Administrativt vertskommunesamarbeid, §20-4 Samarbeidsavtale 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83  
 

1. Kommunestyret – delegerer ansvaret til kommunedirektøren 
2. Kommunedirektøren – delegerer ansvar til Kommunedirektøren i vertskommunen 
3. Styret – består av Kommunedirektøren eller den de bemyndiger.  

Styret er samarbeidets øverste organ. Forvaltningen og organiseringen av samarbeidet 
hører under styret. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med samarbeidets 
formål, samarbeidsavtalen, årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt for 
samarbeidet. Styret velger selv styrets leder og nestleder. Det velges styreleder og 
nestleder hvert annet år. Styret skal være rådgivende enhet i personalsaker. Styret kan 
opprette underutvalg. Alle kommunene skal ha lik stemmevekt. Styret innstiller og 
ansetter leder 

4. Daglig leder – brannsjef, ansvarlig for oppgaver etter brann- og eksplosjonsvernloven 
med rapportering til styret. 

 
Vertskommunen har arbeidsgiveransvaret for de ansatte gjennom punkt 5.2. i denne avtalen.   
Samarbeidstiltakets legger forslag til budsjett og økonomiplan for samarbeidet gitt i denne 
avtalen fram for Kommunedirektøren i vertskommunen og videre til styret. 
 
 
4.1 Delegert myndighet i samarbeidskommunene 
Kommunestyret i Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Loppa, delegerer med 
denne avtalen oppgaver etter brann- og eksplosjonsvernloven til kommunedirektøren og 
videre delegerer sin myndighet gjennom kommuneloven §20-4 til daglig leder i 
samarbeidstiltaket.  
 
Vertskommunen har arbeidsgiveransvaret for de ansatte gjennom punkt 5.2. i denne avtalen.   
Samarbeidstiltakets legger forslag til budsjett og økonomiplan for samarbeidet gitt i denne 
avtalen fram for Kommunedirektøren i vertskommunen og videre til styret. 
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5 Samarbeidsområder 
Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen åpner for utstrakte 
samarbeidsformer på samtlige områder innen brannfaglige arbeidsoppgaver. 
Samarbeidsområder som følger av denne avtale er basert på de lovpålagte oppgavene som 
følger av Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter. 
 
5.1 Brannsjef 
Brannsjefen har ansvaret for å gjennomføre brannvesenets oppgaver etter 
brannvernlovgivningen. Brannsjefen skal legge til rette for at de lovbestemte 
arbeidsoppgavene, jf. brann- og eksplosjonsvernlovens §11, planlegges og utføres på en 
tilfredsstillende måte. Brannsjefens ansvar og plikter i forbindelse med forebyggende 
oppgaver fremgår av brann- og eksplosjonsvernloven. Brannsjefen har rett til å uttale seg i 
brann faglige spørsmål, uttalelsen skal følge saken til besluttende organ.  
 
5.2  Dimensjonering  
Samarbeidstiltaket inneholder følgende stillingshjemler: 
 
100 % daglig leder (brannsjef)  
100 % avdelingsleder forebyggende (varabrannsjef)  
100 % avdelingsleder beredskap 
100 % forebyggende personell (branningeniør)  
500 % forebyggende personell (feiersvenn) 
 
Samarbeidskommunene gis mulighet for overdragelse av lokal beredskapsstyrke inn i 
brannverntiltaket, stillinger følger krav gitt i dimensjoneringsforskriften. Styret behandler 
innmelding og utmelding av lokal beredskapsstyrke i samarbeidskommunene. 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-26-729 
 
5.3 Brannsjefens stedfortreder  
Brannsjefens stedfortreder har samme myndighet som brannsjefen og skal til enhver tid kunne 
løse de arbeidsoppgavene som ligger til brannsjefen. 
 
5.4 Alarmering/radiosamband 
Samarbeidskommunene skal ha utstyr for formidling av alarmmeldinger fra 
nødalarmeringssentral og direkte til innsatspersonellet. Videre ha inngått avtale om varsling 
av brann og ulykker ifra en nødalarmeringssentral.  
 
5.5 Forebyggende brannvern 
Arbeidsoppgavene i forbindelse med forebyggende brannvern inngår i forebyggende avdeling 
i brannverntiltaket. Denne avdeling vil stå ansvarlig for planlegging, gjennomføring og 
evaluering av brannforebyggende arbeidsoppgaver i den enkelte samarbeidskommune. 
Forebyggende avdeling skal utføre brannteknisk saksbehandling for brannsjefen etter brann- 
og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter. 
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5.5.1 Arbeidsplan 
Hvert kalenderår skal daglig leder (brannsjef), sammen med avdelingene, utarbeide 
nødvendige planer for aktivitet innenfor lovpålagte arbeidsoppgaver jfr.§11. Lov om vern mot 
brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver. 
 
 
5.5.2 Tilsyn av særskilte brannobjekt  
Forebyggende avdeling i brannsamarbeidet skal utføre tilsyn for den enkelte kommune i 
henhold til brann- og eksplosjonsvernlovens §13.   
 
5.5.3 Informasjonsvirksomhet 
Informasjonsplikten ihht. Brannvernloven §11 og forskrift om brannforebygging ivaretas av 
brannverntiltaket.     
 
5.5.4 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg 
Brannverntiltaket skal utføre de arbeidsoppgaver som den enkelte samarbeidskommune er 
pliktet til gjennom forskrift om brannforebygging. Tjenesten skal utføres i henhold til de 
faglige normer og standarder som til enhver tid er gjeldende. Feiertjenesten ligger under 
forebyggende avdeling og rapporterer til avdelingsleder forebyggende.  
  
5.6  Beredskap 
Denne avdelingen vil stå ansvarlig for planlegging, gjennomføring og evaluering av 
beredskapsrelaterte oppgaver for den enkelte samarbeidskommune. Beredskapsavdelingen 
skal utføre brann og redningsoppgaver for brannsjefen etter Brann- og eksplosjonsvernloven 
med tilhørende forskrifter. Avdelingsleder beredskap rapporterer til daglig leder (brannsjef) i 
brannverntiltaket. 
 
5.6.1 Øvelse/opplæring av beredskapen 
Beredskapsavdelingen er ansvarlig for øvelser og opplæring som ivaretar den enkelte 
samarbeidskommunes interesser. Øvelser og opplæring utarbeides i samarbeid med den 
ansvarlige for beredskapen i den enkelte samarbeidskommune.  
 
 5.6.2 Kvalitetsstyring/ avvik  
Det skal kvartalsvis avholdes møter mellom avdelingsleder beredskap og 
kommunaldirektøren på brannområdet i den enkelte samarbeidskommune.  
Møte skal behandle tema som, Økonomi, Forbedringspotensialer, Ansvar, Avvik 
Daglig leder er ansvarlig for innkalling og referat. 
 
5.7 Felles innkjøpsordninger 
Gjennom denne avtalen vil brannvernsamarbeidet følge felles rammeavtaler for innkjøp og 
gjeldende regelverk for investeringer som skal ivareta den enkelte samarbeidskommunes 
interesser.   
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6.0 Fordeling av kostnader    
Kostnader etter denne avtalen fordeles ihht. Regnskap og fordelingsnøkkel 
40 % av totalkostnaden fordeles fast mellom samarbeidskommunene.  
60 % fordeles etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune pr. 01.07 hvert år. 
 
6.1 Lokal beredskapsstyrke 
Kostnader etter denne avtalen betales 100 % av kostnaden for den enkelte 
samarbeidskommune pr. 31.12 hvert år. Det vises videre til punkt 5.2 i avtalen. 
  
6.2 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg 
Kostnader etter denne avtalen fordeles etter antall røykløp pr. 01.07 hvert år. 
Feiertjenesten fordeles etter selvkostprinsippet. Kommunene krever inn gebyr sammen med 
andre kommunale gebyr. Brannverntiltaket administrerer grunnlaget for fakturering til den 
enkelte samarbeidskommune. 
 
6.3 Samarbeidskommunen 
Samarbeidskommunene forplikter seg til å stå for kostnader knyttet til godkjent kontorlokale 
med tilfredsstillende infrastruktur, kontormøbler. Videre forpliktes tilgang til kommunens, 
garderober, verksted og vaskemuligheter. Samarbeidskommunene forplikter seg til å stå for 
kostnader knyttet til investeringer. Samarbeidstiltaket legger forslag til investeringer fram for 
Kommunedirektøren i vertskommunen og videre til styret. 
 
7 Evaluering 
Det skal årlig avholdes evalueringsmøte for eventuelt å forbedre avtalen.   
Daglig leder (brannsjef) samordner evalueringen. Evalueringen legges inn som en del av 
årsmeldingen. 
 
8. Oppsigelse 
Oppsigelse er minimum 12 måneder. Uttreden skjer pr. 01.01. Oppsigelse av avtalen vedtas 
av kommunestyret.   
 
9. Ikrafttreden 
Avtalen gjelder fra 01.01.20 og er vedtatt i: 
 
Kommunestyre, Lyngen  sak 0000/19 – 00.12.19 
Kommunestyre, Kåfjord  sak 0000/19 – 00.12.19 
Kommunestyre, Skjervøy  sak 0000/19 – 00.12.19 
Kommunestyre, Nordreisa  sak 0000/19 – 00.12.19     
Kommunestyre, Kvænangen  sak 0000/19 – 00.12.19 
Kommunestyre, Loppa  sak 0333/19 – 17.10.19  
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10. Signatur 
 

 

Lyngen kommune, den               Kåfjord kommune, den  

_______________________    ___________________________ 

Kommunedirektøren     Kommunedirektøren    

  

  

Skjervøy kommune, den               Nordreisa kommune, den  

______________________    ___________________________ 

Kommunedirektøren     Kommunedirektøren 

 

 

Kvænangen kommune, den     Loppa kommune, den  

_________________________   _________________________ 

Kommunedirektøren     Kommunedirektøren    
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Interkommunalt samarbeid om barnevern mellom Kåfjord kommune og 
Nordreisa kommune 

Vedlegg 
1 Prosjektrapport interkommunalt barnevernsamarbeid 
2 Samarbeidsavtale barnevern fom 2020 

 
Henvisning til lovverk:  

 Barnevernlovens § 1-1 definerer lovens formål som er å sikre at barn og unge som lever 
under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til 
rett tid.  

 Barneverntjenesten skal bidra til at barna og unge får trygge oppvekstsvilkår.   
 Kommunens ansvar er omtalt i barnevernloven § 2-1.   
 Barnets beste skal være styrende for alt barneverntjenesten foretar seg. I tillegg til en 

rekke andre bestemmelser regulert av Barnekonvensjonen, Forvaltningsloven og 
Barnevernloven i hovedsak.  

 Barnets beste omtales i Barnekonvensjonens artikkel 3, Barnevernloven § 4-1 og 
Barneloven §§ 43, 48 og 55.   

 Barnevernloven § 1-4 krever at tiltak og tjenester etter loven skal være forsvarlige.  
 Barnevernloven § 2-3 b andre ledd regulerer Fylkesmannen sitt ansvar for råd, 

veiledning og tilsyn med kommunene. Herunder bemerkes det videre at Fylkesmannen 
har en råd- og pådriverfunksjon overfor kommunene i deres innsats for god kvalitet i 
akuttarbeidet. 

 
 

Rådmannens innstilling 
Kåfjord kommune etablerer interkommunalt samarbeid om felles barneverntjeneste med 
Nordreisa kommune fra 1.1.2020. 
 
Anbefalingene i sluttrapport «Interkommunalt barnevernsamarbeid i Nord Troms» legges til 
grunn.  
Samarbeidet etableres som et administrativt vertskommunesamarbeid i medhold av (ny 
kommunelov) kommunelovens §20-2 administrativt vertskommunesamarbeid 
Kommunestyret godkjenner vedlagte samarbeidsavtale. 
Samarbeidet iverksettes fra og med 1. januar 2020.  
Samarbeidskommunene fordeler kostnadene i henhold til samarbeidsavtalens kap. 2.  
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Kommunestyret ber rådmannen foreta videredelegering av sin myndighet til vertskommunen for 
de oppgaver som skal utføres og avgjørelser som skal treffes etter vertskommuneavtalen (jfr 
kommunelovens § 20-2) 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kommunene i Nord Troms har gjort en utredning i 2017 om hvorvidt en skal samarbeide om 
alle oppgavene som ligger til tjenesten. Rapporten har vært behandlet i ulike ledd ute i 
kommunene.  Samarbeidsforholdet handler i stor grad om myndighetsoverføring til 
vertskommune slik at det i praksis kun er aktuelt å organisere samarbeid etter kommunelovens § 
28. Kåfjord kommune var vertskommune for utredningen som var finansiert av tilskudd fra 
Fylkesmannen i Troms. 
 
Kommunene Storfjord, Lyngen, Skjervøy og Kvænangen har behandlet saken og stemt mot 
interkommunalt samarbeid i Nord-Troms.  
 
Behovet for samarbeid begrunnes i behovet for tilstrekkelig kapasitet, antall ansatte og faglig 
bredde, for å håndtere de mange krevende og belastende oppgavene som barneverntjenesten 
møter. En annen viktig begrunnelse for interkommunalt samarbeid er muligheten for faglig 
oppdatering og videreutdanning, samt faglig og sosial støtte fra flere kolleger. Små fagenheter 
med 3 – 4 ansatte er sårbare. Fravær fra daglig tjeneste i form av utdanningstiltak, sykefravær, 
permisjoner mv.  reduserer fort kapasiteten til under det akseptable i forhold til 
oppgaveløsningen. Et tredje forhold som krever en solid barnevernsenhet er skjerpede lovkrav, 
herunder ivaretakelse av barns rettsikkerhet. Sentrale myndigheter har som utgangspunkt at en 
barnevernstjeneste ikke bør bestå av mindre enn 5 ansatte. Man har likevel ennå ikke villet 
lovfeste et krav om minimumsbemanning. Ved et samarbeid vil problemstillinger til 
saksbehandlers habilitet lettere kunne unngås. 
 
Vedrørende økonomiske sider ved et barnevernssamarbeid kan en lese seg til i rapportens pkt. 
2.4, at samarbeidskommunene ikke kan regne med reduksjon i budsjettene til ordinær drift av 
tjenestetilbudet. Imidlertid vil man sannsynligvis få mer igjen for pengene en om kommunene 
gir tilbudet hver for seg. I tillegg vil utgiftsveksten for eksempel ved nye krav være mer moderat 
i et samarbeid enn om kommunen står alene. Med økt fagkompetanse vil tjenesten kunne 
forebygge for eksempel kostbare omsorgsovertakelser. En annen økonomisk side ved de 
kommunale barneverntjenestene er bruk av private aktører i behandlingen av barnevernssaker. 
Det er et uttrykt mål at bruken av konsulenttjenester ønskes betydelig redusert.  I rapportens pkt 
2.4 belyses bruk av konsulenter i de seks Nord Troms kommunene. I et samarbeid vil det være 
en målsetting å betydelig redusere disse utgiftene. 
 
 

Vurdering 
 
Flere kommuner har som følge av økte krav til de kommunale barneverntjenestene og 
lovendringer sett at det er vanskelig å møte utfordringene alene. Derfor har kommuner rundt om 
i landet etablert interkommunale samarbeid om barneverntjeneste. Dette gjelder fullt ut også for 
kommunene i Nord Troms. NOU 2016:16 har som mål å bedre rettsikkerheten til barn og skape 
et mer tilgjengelig og forståelig regelverk. Dette må kommunene ha kompetanse til å tolke og 
utøve til det beste for de mest sårbare barna en yter tjenester til.  Kommunene går over til et 
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systematisk skifte i måte å tenke på som er av betydelig størrelse og rekkevidde; Fra 
tilnærmingsmåter der barn sees på som «objekter» som trenger hjelp, til en oppfatning av barn 
som rettighetshavere som har umistelig rett til beskyttelse.  Økonomi alene skal aldri være et 
argument for å inngå i interkommunale samarbeid, men en vil kunne heve nivået på tjenesten og 
dempe fremtid kostnadsvekst. Vel så vesentlig er tilgangen til kvalifisert og tilgjengelig 
personell i et gjennomtenkt system med gode strategier. 
 
God omorganisering og gode prosesser omkring samarbeid kan kommunene heve kvaliteten på 
tilbudet til brukerne og samtidig ivareta behovene til ansatte og arbeidsgiver. Sluttrapporten har 
vært ute på høringer En viktig motforestilling fra flere som har deltatt i utredningsarbeidet er 
geografisk utstrekning.  Dette møtes gjennom en desentralisert organisering slik at 
barnevernkonsulentene har fast oppmøtested i hver kommune. Likevel vil et samarbeid i Nord 
Troms medfører økt reiseaktivitet, eks når ansatte som har fast oppmøtested i en kommune har 
fravær. Fraværet vil da kunne medføre at andre med oppmøtested i andre kommuner må reise.  
 
Etablering av et felles interkommunalt samarbeid om barnevern er en betydelig 
organisasjonsendring. Det vil være mange praktiske spørsmål som må undersøkes, utredes og 
avklares underveis fram mot og etter iverksettelse. Om ikke dette tas grundig kan betydelige 
problemer dukke opp etter oppstart og ta dermed svekke fokus på tjenesteutviklingen. Dette 
behovet er ivaretatt ved at det er etablert en arbeidsgruppe som jobber med å undersøke, utrede 
og avklare problemstillinger i forhold til et slikt samarbeid. Arbeidsgruppen består av 
virksomhetsleder for barneverntjenesten i Nordreisa, konstituert barnevernleder i Kåfjord og 
organisasjonspsykolog som har fått oppdrag som prosessveileder. 
Det ble søkt om midler fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark i forhold til iverksettelse av det 
interkommunale samarbeidet. I den forbindelse ble det laget en prosjektplan for perioden april 
2019 – september 2019. Tiden etter prosjektet og frem til iverksettelse av samarbeidet skulle 
brukes til etablering av organisasjonskultur, utforming av rammer og retningslinjer, beskrive den 
nye tjenesten i rapport og eventuelt treffe vedtak. Oppstart av prosjektet ble først medio oktober 
og prosjektet er dermed forsinket.  
Samarbeidsavtalen legger til grunn at det opprettes en referansegruppe bestående av leder for 
barnevernsamarbeidet og en representant fra hver av deltakerkommunene. Representant 
oppnevnes av rådmannen i hver deltakerkommune. I samarbeidsavtalen legges det opp til 
evaluering av barnevernsamarbeidet en gang pr år i referansegruppen. Dette skal sikre 
forankring i kommunestyrene. 
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       Utredning avgitt av prosjektgruppe nedsatt av  

       Rådmannsutvalget i Nord-Troms 
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Forord 

Nord-Troms omfatter kommunene Lyngen, Storfjord, Gáivuotna Kåfjord Kaivuono, Skjervøy, 
Nordreisa og Kvænangen. Styringsgruppa som består av rådmennene i de aktuelle kommunene har 
bedt om en utredning, organisering og iverksettelse av et mer fast organisert barnevernssamarbeid i 
regionen. Utredningsarbeidet som har ført til prosjektrapporten startet 23.01.2017.  

Oppdraget fra rådmannsutvalget i Nord-Troms har vært spennende, lærerikt og til tider utfordrende 
og frustrerende. Likevel er prosjektleder svært takknemlig for tilliten de har vist i utredningsarbeidet, 
og for at de valgte meg til oppgaven.  

Prosjektrapporten er blitt til etter drøftinger i arbeidsgruppa som består av barnevernlederne i de 
involverte tjenestene, en representant fra Fagforbundet, en representant fra Fellesorganisasjonen 
for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, velferdsvitere og studenter til disse 
yrkesgruppene (heretter kalt FO) og prosjektleder. Samt annet arbeid utført av undertegnede. 

Prosjektleder vil takke alle som har bidratt i prosjektet. Spesielt til Landsforeningen for 
barnevernsbarn som har hjulpet oss med å ivareta brukermedvirkning. Takk til barnevernlederne i 
Vesterålen barnevern, ETS barnevern, barneverntjenesten i Harstad, Tromsø, Alta og Bardu som har 
bidratt med informasjon om deres drift. Takk til de ansatte på rådhuset i Kåfjord som har hjulpet med 
praktisk bistand, korrekturlesing og gjennomføringen av ROS-analyse. En varm takk rettes til Grethe 
Marie Borgerød studieleder for UIT Norges arktiske universitet ved institutt for barnevern og sosialt 
arbeid, og Rita Øymo Solbakk universitetslektor, campus Harstad for gjennomlesing av spørreskjema i 
forkant av utsendelse. Det samme gjelder for barnevernleder i Orkdal kommune Tom Døsvik som 
raust har delt sine erfaringer med oss i forbindelse med gjennomført seminar. Sist men ikke minst 
rettes en stor takk til alle som har heiet på meg, bidratt med gode innspill og støttet meg gjennom 
prosjektet.  

 

Gáivuotna Kåfjord Kaivuono, 15.12.2017 

Therese Mariann Winther 

Prosjektleder 
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1.0 Bakgrunn 

1.1 Lovgrunnlag 

I barnevernloven § 1-1 defineres Lovens formål som er å sikre at barn og unge som lever under 
forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. 
Barneverntjenesten skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår.  

Kommunens ansvar er omtalt i barnevernloven § 2-1.  

Barnets beste skal være styrende for alt barneverntjenesten foretar seg. I tillegg til en rekke andre 
bestemmelser regulert av Barnekonvensjonen, Forvaltningsloven og Barnevernloven i hovedsak.  

Barnets beste omtales i Barnekonvensjonens artikkel 3, Barnevernloven § 4-1 og Barneloven §§ 43, 
48 og 55.  

 

1.2 Saksframlegg av mars 2014 

I mars 2014 ble det utarbeidet et skriv fra barnevernslederne i Lyngen, Storfjord og Kåfjord. De 
aktuelle barnevernlederne ville ha et interkommunalt samarbeid. De så at endringene i 
barnevernloven av 21. juni 2013 medførte økte krav til tjenestene. I skrivet ble det trukket frem flere 
utfordringer kommunene stod ovenfor som følge av overnevnte. Deres oppfatning var at det ikke var 
et spørsmål om kommunene skulle samarbeide om barnevern, men hvordan dette samarbeidet 
skulle organiseres. Barnevernlederne så ikke for seg en sammenslåing av tjenestene, men mente det 
var realistisk med et samarbeid om deler av tjenesten.  

Lovendringene i barnevernloven av 21. juni 2013 innebar mange krav til kommunene som syntes 
vanskelig å innfri: 

 Økt økonomisk ansvar og styring gjennom økt kommunal egenandel. 
 Krav til styrking av tjenesten gjennom økt krav til fagmiljø, kompetanse og faglig 

videreutvikling. 
 Økte krav til å dokumentere at tjenesten er i samsvar med loven, blant annet gjennom krav 

til internkontroll, tiltaksplaner og evalueringsverktøy. 
 Økt fokus på likeverdig tilbud og robuste tjenester gjennom tettere oppfølging av små 

tjenester.  

Barnevernlederne formidlet at tiden ikke var moden for å slå sammen alle barneverntjenestene til en 
barneverntjeneste, men at de så det som realistisk å samarbeide om deler av tjenesten: 

 Tiltaksbank 
 Adopsjon 
 Kompetanseheving 
 Fosterhjemsoppfølging 
 Tilsynsordning 
 Evalueringsverktøy 

Kommunene besluttet å iverksette et utredningsprosjekt for interkommunalt barnevernssamarbeid. 
De har i den forbindelse fått tildelt midler fra Fylkesmannen i Troms. I ettertid har Skjervøy, 
Nordreisa og Kvænangen kommet med i prosjektet.  
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I saksfremlegget som lå til grunn for prosjektleders mandat ble prosjektrapport fra Vesterålen lagt 
ved som et eksempel på hvordan samarbeid i et stort geografisk område kunne organiseres. 
Hovedformålet med å etablere et formalisert barnevernsamarbeid i Nord-Troms er å etablere en 
tjeneste som på best mulig måte svarer på de krav som loven stiller til den kommunale 
barneverntjenesten. Det store geografiske området for de 6 samarbeidskommunene ble nevnt som 
noe en må ta hensyn til i utredningsarbeidet. Videre at andres erfaringer med slike samarbeid ble 
sentralt å innhente. Arbeidet med prosjektet skulle føre frem til et forslag til samarbeidsplattform for 
tjenestene (Saksfremlegg arkivsaknr: 2015/34-11). 

I utredningsarbeidet har prosjektleder forsøkt å ta utgangspunkt i overnevnte. Barnevernet er et 
komplekst fagfelt. Dette krever at de ansatte innehar kompetanse, tilnærmer seg jobben med stor 
grad av etikk og hele tiden tilegner seg ny kunnskap. De siste årene har barnevernet i Norge blitt 
kritisert både nasjonalt og internasjonalt.  Fra likelydende vedtak om interkommunalt barnevern i 
Nord-Troms ble fattet av de 6 samarbeidskommunene har Forslag til ny barnevernlov blitt presentert 
(NOU 2016:16). Dette hensynet er også forsøkt ivaretatt, og implementert, i prosjektarbeidet.  

Som nevnt har andres erfaringer med interkommunale barnevernsamarbeid vært viktig i arbeidet 
med prosjektet. Særlig har funn fra NF rapport n.: 1/2015 blitt vektlagt fordi informantene bestod av 
ulike viktige faginstanser som er sentrale i barnevernsarbeid (i tillegg til andre evalueringer av 
barnevernsamarbeid i hele landet). Informantene i nevnt studie var barnevernledere, rådmenn, 
representanter for fylkesmannsembetene og ledere for fylkesnemndene for barnevern og sosiale 
saker. Andrews, Gustavsen & Lindeløv (2015) sin studie omhandler 202 kommuner som var etablert i 
til sammen 63 interkommunale barnevernsamarbeid fordelt på 17 av landets fylker, og kan således 
være representativ for alle deler av landet. En fjerdedel av samarbeidene hadde vart i bortimot ti år 
eller mer. Noen av kommunene hadde opprettet formelle avtaler om samarbeid, men de fleste har 
slått sammen sin barneverntjeneste med andre.  

 

2.0 Prosjekt interkommunalt samarbeid om barnevern i Nord-Troms 

Styringsgruppa for prosjektet med å utrede interkommunalt samarbeid innen barnevern i Nord-
Troms er rådmannsutvalget. De har satt sammen en arbeidsgruppe som består av:  

Tone Mortensen – barnevernleder i Lyngen kommune  

Ann-Britt Holmen – barnevernleder i Storfjord kommune  

Jani Albrigtsen – barnevernleder i Gaivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni i 
perioden januar-mai 2017 

Sandra Larsen – konstituert barnevernleder i Gaivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon 
komuuni fra og med mai 2017 

Mette Øyen Bless – barnevernleder i Skjervøy kommune 

Lisa Løkkemo – barnevernleder i Nordreisa og Kvænangen kommune 

Maria Vang – representant for FO 

Beate Severinsen – representant for Fagforbundet i perioden juni 2017 og til prosjektslutt 

Therese Mariann Winther – prosjektleder  
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Fagforbundet og FO har også fått oversendt referater, ulike utkast som er utarbeidet og annet med 
invitasjon til å komme med innspill.  

Prosjektleder ser at oppnevnt arbeidsgruppe har vært noe homogen. Det har medført at 
utredningsfasen har hovedsakelig fokusert på barnevernfaglig innhold. En svakhet kan derfor være at 
en ikke har utredet alle sider ved eksempelvis drift og IKT i god nok grad. Sammensetningen 
representerer likevel en styrke i at fagligheten har vært forsøkt ivaretatt underveis. Dersom 
kommunene beslutter å samarbeide om barnevern vil det være naturlig å foreta en ytterligere 
kostnadskartlegging, utført av andre, for en eventuell vertskommune dersom det er 
samarbeidsformen som besluttes.  

I utredningsfasen har det vært gjennomført:  

 Drøftingsmøte mellom Fylkesmannen i Troms v/Silja Eriksen og prosjektleder. 
 Drøftingsmøte mellom KS v/seniorrådgiver Sylvi Hjelle og prosjektleder. 
 Drøftingsmøte mellom Landsforeningen for barnevernsbarn v/Veronika Løveng-Hansen og 

prosjektleder. 
 Drøftingsmøter for å få oppnevnt tillitsvalgte mellom FO, Fagforbundet og prosjektleder. 
 Besøk hos alle barneverntjenestene i Nord-Troms. 
 2 møter med styringsgruppa og prosjektleder. 
 6 møter i arbeidsgruppa (ved gjennomføringen har vi rullert oppmøtet på de ulike 

kommunene). 
 Fellesmøte med de ansatte ved alle barneverntjenestene. 
 To-dagers erfarings basert studieseminar for rådmannsutvalg, etatsledere og 

barnevernledere. 
 Møte med ETS barneverntjeneste v/barnevernleder Lill-Cathrine Ekra og prosjektleder. 
 Møte med Vesterålen barneverntjeneste v/barnevernleder Kari Mortensen og prosjektleder. 
 Telefonmøte med Harstad barneverntjeneste v/barnevernleder Inger Eidissen og 

prosjektleder. 
 Telefonmøte med prosjektleder for interkommunalt barnevernsamarbeid i Bardu Jutta 

Maurer. 
 Telefonmøte med barnevernvakta i Tromsø, barnevernleder i Alta og barnevernleder i Bardu. 
 Telefonmøter med IKT Nord-Troms sentraladministrasjonen v/leder Tom Eirik Jensen og 

prosjektleder Kurt Frantzen, samt andre eksterne aktører.  
 Rapportering på prosjektet til Fylkesmannen i Troms v/prosjektleder 13.06.2017.  
 Informasjonsmøte om Familieråd v/Bufetat og arbeidsgruppa. 
 Felles opplæring i Familieråd.   
 ROS-analyse av fremtidig barnevernssamarbeid i Nord-Troms v/Landsforeningen for 

barnevernsbarn, barnevernledere i alle kommunene (oppnevnt representant fra tjenesten på 
vegne av dem som ikke kunne delta), representant for Fagforbundet og representant for FO.  

 Deltakelse på akuttkonferanse 2017 arrangert av Barne- og familiedirektoratet og 
politidirektoratet. 
 

2.1 Spørreskjema 

Som en del i utredningen har som nevnt spørreskjema blitt utformet. Det ble utarbeidet et skjema til 
ledere og et til ansatte (se vedlegg 1). De ble sendt ut til barnevernledere og barnevernsansatte i de 
aktuelle kommunene. Totalt 13 ansatte har svart på spørreundersøkelsen.  
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Skjemaene ble utarbeidet for å få oversikt over tjenestespesifikke aspekter, organisatoriske og 
økonomiske forhold. Begge spørreskjemaene bestod av standardiserte spørsmål og spørsmål med 
åpne svarmuligheter. Spørsmålene var basert på forskning om interkommunalt samarbeid og 
mandatet som ble gitt av styringsgruppa. 

Spørreskjemaene ble gjennomlest og redigert av studieleder for institutt for barnevern og sosialt 
arbeid Grethe Borgerød og universitetslektor Rita Øymo Solbakk ved barnevernutdanningen på 
Norges Arktiske Universitet UIT, campus Harstad før de ble sendt ut.  

 

2.2 Samarbeid og kostnadsbilde 

Det bør ikke være noen uttrykt målsetting at man skal spare penger på å samarbeide om barnevern, 
men underforstått ligger det en målsetting om å få mer igjen for pengene ved å samarbeide enn det 
kommunene vil være i stand til på egenhånd. 

Nord-Troms kommunene vil måtte beregne økte utgifter i oppstart ved et interkommunalt 
samarbeid. Graden av utgifter og finansieringsplan for samarbeidet vil kunne variere alt etter om en 
velger å samarbeide utfra en avtale (jf. kommuneloven § 27) eller utfra en vertskommunemodell (jf. 
kommuneloven § 28). 

Når det gjelder interkommunale barneverntjenester synes de viktigste årsakene ifølge Brandtzæg, 
Håkonsen & Lunder (2010) til kostnadsøkninger å ha sammenheng med at man får større tjenester 
med sterkere fagmiljøer. Noe som i seg selv bidrar til flere meldinger, undersøkelser og tiltak som 
utløser økte kostnader. Det er dermed ikke sagt at etablering av interkommunale barnevern bidrar til 
kostnadsvekst sammenlignet med om hver enkelt kommune skulle styrket barneverntjenesten på 
tilsvarende måte hver for seg. Dersom vi ser på kostnadsutviklingen i barnevernet i små kommuner 
med og uten interkommunalt samarbeid på figur 27 presentert nedenfor ser vi at kommuner med 
interkommunale barnevern har hatt en mer moderat kostnadsutvikling enn andre små kommuner 
uten interkommunalt barnevern. Dette indikerer at etablering av interkommunale barnevern er en 
mer kostnadseffektiv måte å styrke barneverntjenesten på i små kommuner, enn om hver enkelt 
kommune skal styrke tjenesten på egen hånd. Dette er også samsvar med evalueringen av forsøkene 
med interkommunale barnevern (Brandtzæg 2006). 
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Figur 27. Kostnadsutvikling totalt for barnevernsutgifter i små kommuner (< 5000 innbyggere) med og uten interkommunalt samarbeid. 
Indekstall der 2002 = 1 for nominelle netto driftsutgifter.  

Informanter i Andrews, Gustavsen & Lindeløv (2015) sin studie ser både fordeler og ulemper med 
avstand mellom barneverntjenesten og enkelte av samarbeidskommunene. Geografisk avstand har 
betydning for tjenesten som utøves i positiv og negativ retning. En av fordelene er at det er mulig å 
fordele saker mellom ansatte slik at de unngår saker der de selv bor. En annen fordel er at det kan ha 
blitt mindre farlig å melde. Flere informanter bemerker at for mange saker kanskje har blitt liggende 
for lenge tidligere.  

Ut fra overnevnte kan et samarbeid i Nord-Troms fordelaktig bidra til barneverntjenestens 
hovedformål som er å yte bedre hjelp til barn og unge som trenger det. Isaksen (2010) viser også til 
at interkommunale barnevernssamarbeid har en kostnadsøkning, men bare halvparten så stor som i 
enkeltstående småkommuner. Denne økningen kan forklares blant annet med at man gjennom å 
styrke fagmiljøer og øke kompetanse, fanger opp et underliggende behov man tidligere overså. Når 
man skal effektivisere og holde kostnadene nede, kan det ikke være et mål å redusere antall tiltak. Er 
behovene der så må de også møtes. Det nevnes også at den generelle kostnadsøkningen i 
barnevernet ikke viser noen tegn til å avta.  

 

2.3 Intern organisering  

Erfaringer tilsier at valg av modeller for intern organisering er viktig for å lykkes med et 
interkommunalt samarbeid. Valget av organiseringen må ta hensyn til geografiske avstander og bidra 
til å sikre og videreutvikle kvaliteten på en mest kostnadseffektiv måte. Samtidig som nærhet og 
tilgjengelighet for brukere og samarbeidspartnere er viktig å opprettholde.  (Vardheim & Aastvedt, 
2013).  

Arbeidsgruppa så behovet for å drøfte organisering tidlig i prosessen. Det ble vurdert at dersom 
organisasjonskartet var etablert og omforent, kunne den videre utredningen innta et mer faglig 
fokus. Det ble derfor viktig å bruke tid på drøftinger rundt valg av samarbeidsplattform. Prosjektleder 
har presentert flere forslag til organisering som har blitt diskutert i arbeidsgruppa (se vedlegg 2).  

Ved oppstart av prosjektet ble de ansatte i barneverntjenestene, i Nord-Troms, oppfordret til å 
fremme forslag til organisering av samarbeidet. Siden prosjektleder ikke mottok forslag til 
samarbeidsplattform fra de ansatte ble det utarbeidet et forslag til organisering av interkommunalt 
barnevernsamarbeid i Nord-Troms som ble sendt ut på høring til aktuelle parter i de 6 
samarbeidskommunene.  

Forslaget tok utgangspunkt i at 4 av 5 barnevernledere på daværende tidspunkt ville tilpasse et 
forslag utfra utformingen fra Vesterålen barnevern. Barnevernleder i Storfjord kommune formidlet at 
de ikke var innstilt på et samarbeid av den karakteren, og ba om en utredning av samarbeid om deler 
av tjenesten. Herunder er barnevernvakt, felles tiltaksbank og fagutvikling nevnt eksplisitt. Videre 
utredningsarbeid vil derfor omhandle organisering etter både Kommuneloven §§ 27 og 28. Se vedlagt 
forslag til organisering av interkommunalt barnevernsamarbeid i Nord-Troms og tilhørende 
høringsuttalelser (se vedlegg 3).  

7. juni 2017 ba de øvrige i arbeidsgruppa om at utredningen også skal omfatte et samarbeid om felles 
tiltaksbank og kompetanseheving. Konstituert barnevernleder fra Kåfjord deltok ikke på dette møtet, 
og har derfor ikke uttalt seg vedrørende dette. Ønsket fra barnevernledere er primært å sette ut 
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akuttberedskapen til barnevernvakt i Tromsø, sekundært å utvikle en egen barnevernvakt. De ulike 
alternativene vil bli forsøkt presentert mer inngående i rapporten.  

Forslag til barnevernsamarbeid i Nord-Troms er at det organiseres etter modell med administrativt 
verskommunesamarbeid (jf. kommuneloven § 28-1b). Dersom en ser for seg et samarbeid etter 
kommuneloven § 27 vil det videre arbeidet omhandle å utarbeide en samarbeidsavtale. En ser en del 
utfordringer dersom samarbeidsavtale om enkeltområder er løsningen kommunene velger. Dette vil 
bli presentert ytterligere i prosjektplanen.   

I Evalueringen av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag fremkommer det at valg av 
modeller for intern organisering naturligvis er viktig for å lykkes med et interkommunalt samarbeid. 
Hensynet til ulemper ved geografiske avstander blir nevnt eksplisitt (Brandtzæg, 2016).  

I vurderingen av organisasjonsstruktur og lokalisering av tjenester må det tas hensyn til de 
geografiske forholdene i Nord-Troms. Arbeidsgruppa ser at samlokalisering, med felles oppmøtested 
for hele tjenesten, ikke er hensiktsmessig på grunn av de store avstandene. Per 4. kvartal 2016 var 
samlet innbyggertall i regionen 15962 ifølge SSB. Utfordringene sett ut fra dette er at vi er få 
innbyggere fordelt på et stort areal noe som kan ha innvirkning på antall ansatte i tjenestene og de 
ressursene hver enkelt kommune rår over.  

Fagkompetansen må likevel kunne benyttes på tvers av kommunegrensene. Dette vil prosjektleder 
gå nærmere inn på i forslaget, og det vil være fokus i drøftinger med arbeidsgruppa videre i 
prosjektet dersom det blir besluttet et interkommunalt barnevernsamarbeid. 

 

2.4 Begrunnelser for ønsket samarbeid 

I dag er utfordringene barneverntjenestene økende. De siste årene har det vært en tredobling i antall 
barn som mottar tiltak. Lichtwarck og Clifford (2010).  

Barneombudet kom med et innspill til Raundalen-utvalget (NOU 2012:15) der en anbefalte minimum 
5 fagstillinger per barneverntjeneste. FO (2015) har senere anbefalt minimum 5 fagstillinger per 
kommunale barneverntjeneste for å sikre barn trygge og gode oppvekstsvilkår. Dette er nedfelt i 
Landsforeningen for barnevernsbarn sin politiske plattform for å sikre kontinuitet og kvalitet.  

Representanter for fylkesmannsembetene forteller at de «holder et øye med» de aller minste 
barneverntjenestene, og særlig dem med mindre enn fem årsverk for fagstillinger som anbefalt som 
nedre grense av departementet i Proposisjon til Stortinget 106 L (2012-2013). Fylkesmannsembetet 
ser på sammenslåing ved interkommunale samarbeid som en positiv utvikling, og har derfor «pushet 
på sammenslåing». Flere mener at initiativet bør komme fra komme fra kommunene og tjenestene 
selv.  

Representantene for fylkesmannsembetene og ledere for fylkesnemndene uttaler ifølge Andrews, 
Gustavsen & Lindeløv (2015) at en liten fast stab fører til at barnevernet må leie inn eksterne 
tjenester som kan variere kvalitetsmessig. Tjenester med få ansatte har også svekket beredskap om 
mer enn et barn må «akuttplasseres», og ved ulike typer fravær som for eksempel at barnevernleder, 
som eneste ansatt i tjenesten, må møte i fylkesnemnda, og være borte fra kommunene i flere dager. 
I en større tjeneste er det også mulig å fordele oppgaver på flere personer slik at ansatte unngår å bli 
involvert i arbeid med familier som de kjenner eller har et nært forhold til. 

Utfordringene som løftes for barneverntjenester i studien er gjenkjennbart sett opp mot resultatene 
av spørreundersøkelsen som er gjennomført i barneverntjenestene i Nord-Troms. Som nevnt har 13 
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ansatte, inkludert barnevernlederne, svart på denne.  11 av 13 av informantene oppga at de hadde 
opplevd å være inhabile i saker, og kommunene måtte få oppnevnt settekommune. Ved et 
vertskommunesamarbeid vil det kun være snakk om inhabilitet dersom barnevernleder har slektskap 
til tjenestemottakere eller av andre grunner er inhabil.   

Alle barneverntjenestene i regionen har opplyst i spørreskjemaet at de har opplevd å måtte leie inn 
konsulenter i forbindelse med alle stadier i barnevernssaker. Nedenfor presenteres en oversikt som 
kan være med på å gi et lite bilde av bruken av innleide konsulenter. Samtidig er det viktig å presisere 
at den høye bruken av konsulenter kan skyldes mangel på egne forebyggende hjelpetiltak. Mangelfull 
kompetanse i komplekse saker oppgis også som en av grunnene til at tjenestene leier inn eksterne 
konsulenter. 

Formålet med oversikten som presenteres nedenfor er å synliggjøre at det bør foretas en omregning 
av kjøp av tjenester hos andre for å se om det er mulig å opparbeide egne tiltak. Således vil en kunne 
opparbeide kompetanse i egen tjeneste ved et interkommunalt samarbeid. Prosjektleder påpeker at 
det må tas forbehold om eventuelle feil i oversikten. De ulike kommunene har ulike måter å føre 
regnskap på, og hvilke poster som benyttes. Prosjektleder har ikke fått utdypende forklaringer hos 
alle kommunene. Oversikten er likevel representativ for å skissere et bilde av kjøp av tjenester hos 
eksterne.  

Kommune Konsulenter 2015 Konsulenter 2016 
Kvænangen/Nordreisa Se merknad og 

kommentar nedenfor 
tabellen.  

Kroner 671.387,- (244) 
Kroner 916.200,- (251) 

Skjervøy Kroner 431.893,- Kroner 19.892,- 
Kåfjord Kroner 210.00,- Kroner 548.749,61,- 
Storfjord  Kroner 174.309, 64,- 

(252) 
Kroner 183.592, 46,- 
(251) 
Kroner 174.876,12,- 
(244) 
Totalt kroner 
532.778,22,- 

Kroner 694.121,05 

Lyngen Kroner 167.442,19 ,- Kroner 0,- 
 

 Merknad: Det har vært noe variasjon i innhentet tallmateriale fra Nordreisa/Kvænangen så 
prosjektleder presenterer tallene som ovenfor, og legger ved barnevernleders utdypning: 

o 2015 

2015: 

1.577.691 

 34.449 

 66.489 

Barnevernleder nevner at 2015 ikke er helt representativt. 2015 var et unntaksår med svært 
høyt fravær og de hadde 3-4 konsulenter inne.  

o 2014 
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2014: 

907.760 

 6.682 

    63.334  

o 2016 

2016: 

677.096 

140.800 

 78.888  

 Tallmaterialet som er presentert ovenfor er tall for Nordreisa kommune. I forhold til 
tallmaterialet fra Kvænangen kommune skriver barnevernleder følgende:  
«Det har vært litt utfordrende å klarlegge konsulentbruk hos barnevernet i Kvænangen fordi 
dette er bakt inn i utlegg fra Nordreisa og i et samlet refusjonskrav fra Nordreisa til 
Kvænangen kommune. For 2015 finner jeg kun et beløp på 4.231.80 kr. 
I 2016 er det anslått at det er benyttet konsulent og krevd refusjon for 25% stillingsressurs, 
17 766, 50 kr pr. mnd gjennom 11 av 12 måneder, altså kan vi anslå at det er benyttet 
195.431,50 kr på konsulenter i 2016.» 
 

Ut fra presenterte tall fra alle kommunene ser en i alle fall at det er mulig å spesifisere tallene 
ytterligere. Dersom en omregner dette til egne årsverk vil det kunne ha stor betydning å omsette 
pengene som brukes til kjøp av konsulent-tjenester i dag til å bygge opp egne tiltak ved et 
interkommunalt samarbeid.  

Å omregne økonomiske midler som brukes til å kjøpe tjenester fra eksterne til bruk av egne ansatte 
til å utføre tjenestene vil ikke ensbetydende representere kortsiktige innsparinger. Imidlertid vil det 
være en mulighet for kommunene til å drive kompetanseheving, og fagutvikling av egne ansatte. På 
sikt kan det gi mulighet for økonomisk vinning siden en de ansatte som allerede er ansatt i 
barneverntjenesten er dem som utfører jobben.  

Barne- og likestillingsdepartementet har i et brev til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet gått 
gjennom bruken av aktører i det kommunale barnevernet. Vista analyse (2014-2015) viste at 77% av 
landets barneverntjenester benyttet private aktører til å utføre en eller flere av kommunens 
lovpålagte oppgaver. I brevet understreker departementet at det er kommunens øverste 
administrative og politiske ledelse som har det overordnede ansvaret for at kommunen oppfyller sine 
lovpålagte oppgaver etter barnevernloven. Direktoratet understreker at de private aktørene har 
bidratt til å løfte kvaliteten og kompetansen på mange områder i barneverntjenester. Samtidig 
understreker de at dagens situasjon innebærer en stor risiko for sviktende oppfølging og manglende 
styring av private aktører som utfører oppdrag på vegne av den kommunale barneverntjenesten. I sin 
vurdering presenterer departementet en liste med eksempler på oppgaver som innebærer utøvelse 
av offentlig myndighet og som kommunen ikke kan delegere/legge til en privat aktør (Moen & Solum, 
2017).  

Et annet moment som prosjektleder mener er viktig å påpeke i denne sammenhengen er at det stilles 
særlige krav til å trekke inn kulturperspektivet og gode kommunikasjonsferdigheter hos de ansatte i 
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barneverntjenesten. Å trekke inn kulturperspektiv er ifølge Saus (2006) å la forståelsen av individets 
og familiens behov være gjort med utgangspunkt i verdier og teorier som åpner for å se omgivelsene 
de er en del av. Barnets beste må være omtenkt i forhold til etnisitet.  

I Nord-Troms finnes det flere elementer som er spesielt for regionen, og dermed medfører ytterlige 
krav til kompetanse hos de ansatte. Her finnes en sammenblanding av norsk, kvensk og samisk 
kultur. Fornorskning av samer og kvener var ifølge Zachariassen (2016) målet med 
minoritetspolitikken staten førte i Nord-Troms og Finnmark i perioden 1850-1950. Videre har ifølge 
Aadens (1986) læstadianismen satt sitt preg på lokalsamfunn og bygder i Nord-Troms fra 1850 og 
frem til i dag. 

Identiteten vår og kulturen vi har tilegnet oss er en viktig del av oss, og preger måten vi oppdrar 
barna våre på. Lokalkunnskap hos de ansatte i barneverntjenesten er derfor en viktig del av deres 
kompetanse, og denne er viktig å styrke. Ansatte med kjennskap til kulturen i vår region vil lettere 
kunne ha denne kunnskapen med som en del av grunnlaget for å gjøre vurderinger i møte med barn 
og familier. De bor og lever i samfunnet på daglig basis, og mange av dem har vokst opp som en del 
av samfunnet de arbeider i. En kan stille spørsmål ved hvordan dette blir ivaretatt ved kjøp av 
tjenester fra eksterne konsulentfirmaer som operer fra hele landet.  

Kommunenes ansvar i forbindelse med overnevnte reguleres i flere bestemmelser:  

Barn som tilhører en minoritet eller er urinnvånere har et særskilt vern etter Barnekonvensjonens 
artikkel 30. Samiske barn har et ytterligere vern etter Grunnloven § 108.  

Forslaget til ny barnelov som i dag reguleres i barnevernloven § 4 er at barnevernets kompetanse bør 
styrkes med hensyn til å gå inn og forstå familier med en annen kulturell bakgrunn. Det er 
kommunens ansvar å sørge for opplæring av barneverntjenestens personell, jf. Forslag til § 113. Nytt 
forslag til § 4 innebærer et krav til kultursensitivitet hos barnevernsansatte. Forslaget til § 04 gir en 
plikt for barnevernet til å utøve sin virksomhet med respekt for og i samarbeid med barnet og barnets 
foreldre. For å oppfylle samarbeidsplikten, er det viktig at barnevernet har den nødvendige forståelse 
for den enkeltes kulturelle bakgrunn og for de særlige utfordringer som kan oppstå i kommunikasjon 
med barn og foreldre med en annen språklig, religiøs og kulturell bakgrunn (NOU 2016:16).  

Det som i alle fall er sikkert er at norsk barnevern i dag står barnevern ovenfor et systemskifte i måte 
å tenke på som er av betydelig størrelse og rekkevidde. Skiftet innebærer at: 

 Vi går fra tilnærmingsmåter der barn ses på som «objekter» som trenger hjelp, til en 
oppfatning av barn som rettighetshavere som har umistelig rett til beskyttelse. Synet flyttes 
fra barn som rettighetsbærende individ til barn som rettighetshavere (NOU 2016:16).  
 

 Skiftet stiller økte krav til kommunene fordi en rettighetsbasert tilnærming legger vekt på å 
styrke barnets egne ressurser og alle sosiale systemer som barnet er en del av: familien, 
skolen, lokalsamfunnet, institusjoner og religiøse og kulturelle systemer (NOU 2016:16).  

Kommunene vil som en følge av dette kunne stå ovenfor store utfordringer fordi dagens system ikke 
er godt nok rustet for å møte utfordringene ved at barn, og familiene deres blir rettighetshavere. 
Særlig i mindre kommuner kan det føre til utfordringer fordi fagmiljøene er små og sårbare. I verste 
fall kan det føre til at beslutninger fattes på feilaktig grunnlag, eller at saker ikke blir undersøkt, med 
de alvorlige konsekvensene det kan få for barn og familiene deres.  

Kommunene vil være ansvarlige ved denne type feil-behandling. Skiftet medfører et økt 
kompetansekrav til barneverntjenestene; krav om at de har tilgjengelige ressurser, og fokus på 
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hvordan en best kan utnytte og videreføre de ressursene som allerede finnes. Medvirkning er ifølge 
Landsforeningen for barnevernsbarn (2015) et av de viktigste satsnings områdene som Bufdir og 
Barne- og likestillingsdepartementet har. De mener at det er den eneste måten barnevernet kan bli 
bedre på.  

 

2.5 Ivaretakelse av de ansatte 

Barnevernsansatte er en utsatt gruppe. SSB sin rapport 20414/18 Turnover i barnevernet viser at på 
ett år, mellom 2010 og 2011, sluttet hele 31,5 prosent i det kommunale barnevernet. Til 
sammenligning er gjennomtrekks raten i varehandel 23,3 prosent og i industrien 14,8 prosent (Dinh, 
2015). Hele 60 prosent av de som jobber i barnevernsinstitusjoner, kommunalt barnevern og boliger 
for utviklingshemmede har opplevd vold eller trusler om vold siste år, viser en FAFO-undersøkelse fra 
2009 (Paulsen, 2014).  

Det er arbeidsgiver sitt ansvar å rekruttere og ivareta ansatte som skal forvalte kommunenes 
tjenester. For barnevernsansatte gjenspeiles dette ansvaret blant annet i å sørge for veiledning, 
kompetanseheving og å sørge for sikkerheten til de ansatte. For at de som utfører denne viktige 
jobben rettet mot sårbare barn, unge og familiene deres er det også av betydning å ha gode 
arbeidsverktøy. Praktisk tilrettelegging vil og ha betydning for kvalitet i tjenesten.  

Med utgangspunkt i at høy turnover blant barnevernsansatte kan samarbeid etter en 
vertskommunemodell bidra til at kommunene har muligheter for tilrettelegging i egen organisasjon. 
Dersom det er mulig å få til kan det redusere langtidssykemeldinger og omplasseringer. Det kan 
legges til rette for at ansatte kan ha mulighet til å bytte gruppe, eller at de kan utføre andre 
arbeidsoppgaver i kortere eller lengre perioder. I dag jobber alle kommunene i Nord-Troms etter 
generalistmodell, men hvis en velger en annen organiseringsform kan kommunene bidra til at de 
ansatte får en mer dynamisk arbeidsform. Dersom en ansatt av ulike grunner har utfordringer med å 
for eksempel jobbe med barnevernsundersøkelser kan de utføre andre oppgaver men likevel fungere 
på sin arbeidsplass. Dette samsvarer også i henhold til arbeidsmiljøloven § 4-2 som sier at:  

«(1) Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte skal holdes løpende informert om systemer som nyttes ved 
planlegging og gjennomføring av arbeidet. De skal gis nødvendig opplæring for å sette seg inn i 
systemene, og de skal medvirke ved utformingen av dem.  

(2) I utformingen av den enkeltes arbeidssituasjon skal: 

a)det legges til rette for at arbeidstaker gis mulighet for faglig og personlig utvikling gjennom 
sitt arbeid, 

b)arbeidet organiseres og tilrettelegges under hensyn til den enkelte arbeidstakers 
arbeidsevne, kyndighet, alder og øvrige forutsetninger, 

c)det legges vekt på å gi arbeidstaker mulighet til selvbestemmelse, innflytelse og faglig 
ansvar, 

d)arbeidstaker så langt som mulig gis mulighet til variasjon og for å se sammenheng mellom 
enkeltoppgaver, 

e)det gis tilstrekkelig informasjon og opplæring slik at arbeidstaker er i stand til å utføre 
arbeidet når det skjer endringer som berører vedkommendes arbeidssituasjon. 
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(3) Under omstillingsprosesser som medfører endring av betydning for arbeidstakernes 
arbeidssituasjon, skal arbeidsgiver sørge for den informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling 
som er nødvendig for å ivareta lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. 

(4) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av kravene i denne 
paragraf.»  

 

En ser tydelig at det er høye krav som stilles av kommunenes måte å utøve barnevern på, og ut fra 
anbefalinger kan interkommunalt barnevernssamarbeid være et gode for kommunene i Nord-Troms. 
Antall ansatte lokalisert, og hvordan en best mulig kan utnytte ressursene, bør ligge til grunn for den 
organiseringen som besluttes. 

Nord-Troms kommune har per i dag varierende antall ansatte i tjenestene.  

 Antall stillinger totalt 22.5 årsverk: 
o Lyngen; 3 med leder 
o Storfjord; 3 med leder 
o Kåfjord; 3.5 med leder 
o Skjervøy 4 med leder 
o Nordreisa/Kvænangen 9 med leder 

  Totalbefolkningen er som nevnt tidligere på 15962 per 4. kvartal 2016.  
 

Til sammenligning har andre kommuner, prosjektleder har vært i kontakt med, følgende antall 
stillinger;  

 Vesterålen barnevern (dekker Øksnes, Bø, Andøy, Lødingen, Hadsel og Sortland) har 35.5 
årsverk inkludert 2.40 % merkantil og advokat i 100% stilling.  

o Totalbefolkningen er på 30499 per 4. kvartal 2016.  
 

 ETS barnevern (dekker Evenes, Tjeldsund og Skånland) har 10 årsverk inkludert 40 % 
merkantil.  

o Totalbefolkningen er på 5705 per 4. kvartal 2016.  
 

 Barneverntjenesten i Harstad har 22 årsverk inkludert 2 merkantile, samt at de har en 
forebyggende enhet med 14 årsverk.  

o Totalbefolkningen er på 24800 per 4. kvartal 2016.  
 

Dersom en ser antall stillinger i forhold til folketallet i Nord-Troms kan det være mulig å opparbeide 
en sterkt og robust barneverntjeneste. Det forutsetter gode prosesser der en ser på omstrukturering 
av dagens måte å jobbe på innenfor de eksisterende barneverntjenestene. Med utgangspunkt i 
presentert tallmateriale kan det være mulig å bygge opp et faglig og kompetent barnevern uten å 
tilføre flere saksbehandlerstillinger i oppstart. Dette forutsetter en god dialog mellom kommunene 
og tid til faglige drøftinger. Fokuset må være på å finne gode løsninger før et eventuelt samarbeid 
inngås.  
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3.0 Organisering 

De fleste barneverntjenester er organisert etter en generalistmodell mens større kommuner ofte har 
ulike former for spesialisering. Barneverntjenester som har en spesialisert organisering har gjerne 
team med en ansvarsfordeling som tar utgangspunkt i barnas alder eller hvilke typer tiltak de mottar. 
En del kommuner har egne stillinger som saksbehandlere for ungdom, og et annet eksempel er 
kommuner som har fosterhjemsteam med ansvaret for alle barn som er i fosterhjem uavhengig av 
alder (KS, 2017).  

Arbeidsgruppa drøftet innledningsvis hvilken modell tjenestene kan organiseres etter. 
Generalistmodellen er som nevnt den modellen Nord-Troms kommunene jobber etter i dag der alle 
gjør alt. Unntaket er Nordreisa og Kvænangen barneverntjeneste som har forsøkt å gå over til å jobbe 
etter prosessmodellen der prosessessene undersøkelse og tiltak (i og utenfor hjemmet) rendyrkes 
som egne fagområder.  

Ettersom anbefalingen fra flertallet i arbeidsgruppa da var å jobbe etter prosessmodellen ligger den 
som utgangspunkt for organisasjonskartet. Videre har det vært et sterkt ønske om en «felles 
tiltaksbank» i regionen. Med dagens organisering har barneverntjenestene hatt utfordringer med å 
bygge opp og videreutvikle egne forebyggende hjelpetiltak. 

To viktige suksessfaktor som trekkes frem i en mulighetsstudie er at alle kommunene signaliserer klar 
vilje til samarbeid, og er villige til å gjøre nødvendige tilpassinger. Deltakerkommunene må også være 
villige til å avgi styring og myndighet til vertskommunen. Samarbeidet må ha klare mål, planlegges og 
forankres godt (Vardheim & Aastvedt, 2013). Fire av fem tjenester er organisert som et 
vertskommunesamarbeid regulert i Kommunelovens kapittel 5A (§ 28-1b).  

Flertallet i arbeidsgruppa så i oppstart for seg at samarbeidet organiseres etter 
vertskommunemodellen. Lovgrunnlaget for interkommunalt barnevernssamarbeid reguleres etter 
Kommunelovens § 28. Styreleder vil være rådmannen i vertskommunen. H*n har det overordnete 
ansvaret for driften av barneverntjenesten, og bidrar til samarbeidet i systemet og ut til de andre 
kommunene i samarbeid med barnevernleder. Det må foreligge et godt og tillitsfullt samarbeid 
mellom styret og barnevernleder. Det er også av stor betydning at barnevernet er synlig og godt 
forankret i de enkelte kommunene – både politisk og administrativt.  

Det vil være nødvendig at tjenesten har et eget, felles postmottak for inn- og utgående post som er 
knyttet til barnevernssaker. Post i tilknytning til barnevernssaker er unntatt offentlighet og krever 
eget arkiv. Annen post inngår i vertskommunens postsystem. Felles e-arkiv vil være fordelaktig for 
drift ved interkommunalt barnevernssamarbeid der post skannes inn på aktuelt barn. Dersom en skal 
kunne avhjelpe hverandre med eksempelvis habilitet eller ha felles akuttberedskap osv. må relevante 
opplysninger gjøres tilgjengelig for saksbehandlere uavhengig av barnets bostedskommune. 
Kostnader knyttet til e-arkiv innhentes i forlengelsen av at samarbeidsplattform besluttes. Alle Nord-
Troms kommunene saksbehandler i dag i programmet «Familia», Agresso og Ephorte. Kostnader 
knyttet til IKT-drift kartlegges videre i prosjektet.  Arbeidsgruppa ser at det er avgjørende at 
kommunene benytter samme saksbehandlerprogram dersom en inngår i samarbeidet. Alle 
barneverntjenestene har formidlet et sterkt ønske om å ta i bruk mobilt barnevern. Det betyr blant 
annet at saksbehandlere har mulighet til å skrive direkte inn på en I Pad på hjemmebesøk. På den 
måten effektiviseres driften. Pristilbud innhentes og kostnader for hver enkelt kommune blir en del 
av den videre utredningen når samarbeidsplattformen er etablert, og en vet antall kommuner som 
inngår i samarbeidet. Alle kommunene i Nord-Troms, utenom Lyngen deltar i dag i interkommunalt 
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samarbeid om IKT-drift. Det kan være fordelaktig ved en eventuell omlegging til felles datasystemer 
for kommunene både praktisk og økonomisk.   

 

3.1 Økonomi og fordelingsnøkkel 

I Andrews, Gustavsen & Lindeløv (2015) inngår alle barnevernssamarbeidene avtale om en 
budsjettmessig fordelingsnøkkel mellom deltakerkommunen. Her er funnene at det er relativt bred 
enighet om den fordelingsnøkkelen de har valgt. Bidraget til felles utgifter fastsettes oftest etter 
befolkningsstørrelse, helt eller delvis.  

Det anbefales at Nord-Troms kommunene fordeler kostnader knyttet til interkommunalt 
barnevernsamarbeid i henholdt til Regnskap og fordelingsnøkkel 40/60 som er brukt ved andre 
interkommunale samarbeid i regionen uavhengig av hvilken samarbeidsform en eventuelt beslutter.  

40 % av totalkostnaden fordeles fast mellom samarbeidskommunene. 

60 % fordeles etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune per 01.01. hvert år.  

Den enkelte kommune står for kontorkostnadene for stillinger som er lokalisert i egen kommune. 
Lønn i faste stillinger, faktureringer og gebyr administreres av vertskommunen (aktuelt ved 
samarbeid etter kommuneloven § 28-1b). Reiseutgifter og IKT fordeles etter 40/60 prinsippet.  

Rådmennenes opplevelse av kontroll med utgifter til barnevern i Andrews, Gustavsen & Lindeløv 
(2015) varierte etter hvilken type posisjon den enkelte kommune hadde i samarbeidet. En høyere 
andel rådmenn i samarbeidskommuner (41 %) enn i vertskommuner (18 %) gir uttrykk for at de har 
for lite kontroll med utgiftene til felles barnevern.  

Utfra overnevnte kan en tenke at et samarbeid organisert etter vertskommunemodellen vil gi en 
tydeligere oversikt over totalkostnadene ved drift til barnevern.  

 

3.2 Ledelse/stab 

Med organiseringen arbeidsgruppa har sett på vil antall ledere ikke reduseres. Det vil imidlertid 
medføre endring i myndighetsoppgaver, og andre tilpassinger i stillingene, barnevernlederne har 
etter dagens organisering.  

Det er en fordel at fremtidig leder av det interkommunale barnevernet deltar i planleggingen og 
tilretteleggingen av samarbeidet før oppstart. Medvirkning og innflytelse er viktig for å skape 
eierskap og legitimitet til prosessen (Vardheim & Aastvedt, 2013).  

Naturlig oppmøtested for ledelsen/staben vil være valgt vertskommune, men skal kunne benyttes i 
alle kommunene som deltar i samarbeidet.  

 

3.2.0 Barnevernleder 

Barnevernleder har beslutningsmyndighet, økonomi- og personalansvar. H*n er ansvarlig for 
rapportering internt og ut til tilsynsmyndigheter/SSB. Utfra overnevnte vil det være naturlig at leder 
er med i planleggingen og utformingen av en interkommunal tjeneste. Rutinearbeid og utforming av 
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tiltak for å skape en faglig god tjeneste bør være igangsatt før eventuell oppstart. Det vil være en klar 
fordel om barnevernleder er med i arbeidet med dette.  

Ved et samarbeid etter vertskommunemodellen vil det representere økt reisevirksomhet for 
barnevernleder. Det legges opp til mobilitet blant ledelse for å unngå forhøyet reisevirksomhet for de 
øvrige ansatte i den grad det er mulig.  

 

3.2.1 Fagleder 

Fagleder har ansvar for faglig utvikling av tjenesten og arbeidet med akuttberedskap. Barnevernleder 
og fagleder blir et lederteam. Et godt samarbeid mellom lederne vil være avgjørende for å 
opparbeide og drive en velfungerende barneverntjeneste. Siden barnevernleder er den som har 
vedtaksmyndighet, vil det være av stor betydning at det er god kommunikasjon i lederteamet.  

 

3.2.2 Lederteam 

De ansatte er som nevnt ikke samlokalisert med et felles oppmøtested til daglig. Barnevernleder og 
fagledere er ansvarlige for å arbeide for en god faglig forankring i tjenesten. Felles fagmiljø 
opparbeides gjennom jevnlige felles drøftinger og fagutvikling samt veiledning – både i teamene og 
for hele tjenesten. Det er en forutsetning å utarbeide en god møtestruktur før en eventuell 
iverksettelse av interkommunalt barnevernsamarbeid. Gode IKT-løsninger vil være et godt verktøy 
for å gjennomføre felles drøftinger, fagutvikling og veiledning på grunn av avstandene. For eksempel 
muligheten til å ta i bruk lyd og bilde. Saksgjennomgang og veiledning bør skje ved felles fysisk 
oppmøte i de ulike teamene. Dette for å ha oversikt over utførelsen av arbeidet, rutiner og for å 
kunne drøfte saker og skape et økt samhold i tjenesten.  

I følge Brandtzæg (2016) er den største utfordringen å få til et godt tverrfaglig forebyggende 
samarbeid med samarbeidspartnere i kommunene.   

Utarbeidelsen av gode rutiner for hvordan barneverntjenesten skal ivareta det tverrfaglige 
samarbeidet, og kommunikasjon ut bør derfor ha stort fokus i lederteamet.  Viser også her til 
nødvendigheten av mobilitet hos ledelsen på tvers av kommunegrensene.  

Barnevernleder og gruppeledere må være synlig, og ha oversikt over saker, i alle kommuner. Det 
betyr at lederteamet må kunne påberegne noe forhøyet reisevirksomhet kontra det de har i dag.   

 

3.2.3 Merkantilt ansatte  

Arbeidsgruppa og prosjektleder anbefaler at det ansettes to merkantile stillinger i staben. De skal 
være ansvarlige for utbetalinger i forbindelse med tiltak, skanning av dokumenter, arkiv, sentralbord, 
postmottak og løpende oppgaver knyttet til kontordriften. I kartleggingen som prosjektleder holder 
på med, kommer det frem at det er et ønske om merkantilt ansatte. I dag utfører saksbehandlerne 
merkantile oppgaver. Det gjør at mye av tiden de kan bruke i arbeid rettet mot barn og familiene 
deres går med til dette. Kvaliteten ved tjenestene forringes ved at fagstillinger er tillagt mange 
merkantile oppgaver i dag. Ved å benytte seg av merkantilt ansatte vil en, etter arbeidsgruppas og 
prosjektleders syn, kunne bidra til effektivisering ved at fagstillingene utnyttes til fagarbeid bedre 
enn i dag. Lønnskostnader er lavere for merkantilt ansatte enn for fagstillinger, og innsparinger er 
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mulig. I et interkommunalt barnevernssamarbeid etter modellen som skisseres vil det være økt 
behov for kontordrift. Spesielt med tanke på skanning av dokumenter for å ivareta informasjonsflyt 
mellom kommunene.  

 

3.2.4 Advokattjenester  

I dag kjøper alle barneverntjenestene, i Nord-Troms, advokattjenester fra eksterne advokater. 
Kostandene til advokattjenester kommer i tillegg til utgiftene knyttet opp mot annen ekstern 
virksomhet. Viser herunder til oversikt på side 10 i rapporten og utover.  

Økonomi knyttet til overnevnte utredes ytterligere dersom kommunene inngår i et 
vertskommunesamarbeid. Hvis det lar seg forsvare økonomisk vil det være en klar fordel å ansette en 
eller flere advokat(er) i tjenesten. Advokaten vil være ansvarlig i forbindelse med saker i 
fylkesnemnda og ved domstolene. H*n kan delta inn i drøftinger av saker og andre tilfeller på daglig 
basis. Ansettelse av advokat vil kunne føre til en spesialisering innenfor barnevern. Saksbehandlere 
vil kunne føle seg tryggere i nemndssaker og andre rettsbehandlinger fordi det kan gjennomføres 
drøftinger og samarbeid i forkant. Det kan bli bedre kvalitet over eventuelle saksfremlegg som 
utformes, og de ansatte vil kunne få bedre opplæring i å anvende juss i faglige vurderinger. Bruken av 
egne advokater kan være med på å forbygge omsorgsovertakelser fordi drøftinger underveis, 
sammen med andre tiltak, vil kunne føre til bedre oppfølging av barna og familiene deres.  

Anslagsvise lønnskostnader er kroner 700.000-800.000,- i året. Hver fylkesnemndssak/behandling i 
Tingrett koster kommunen anslagvis mellom kroner 120.000-150.000,- Da mener man en «enkel 
behandling» som strekker seg over to dager. 5-7 saker av slik art vil dekke opp lønnskostnadene til 
advokat. Jf. andre barneverntjenester prosjektleder har vært i kontakt med.  

Dersom en ser for seg at advokater kan utføre andre tjenester for kommunene kan det forsvares å 
ansette to. Advokater kan bidra inn i andre saker knyttet opp mot helse- og omsorgstjenester, 
oppvekst- og kultur etc. Alene vil det være snakk om svært forhøyede lønnskostnader for 
kommunene å opprette egne stillinger, men samlet sett vil det ikke medføre de samme kostnadene 
fordi kommunene er sammen om utgiftene. Følgelig kan det bidra til økt kvalitet i andre gjeldende 
enheter i de kommunene som inngår i samarbeidet.  

 

3.2.5 Psykologtjenester  

I NOVA-rapport i 2014 fant man at det var en høyere andel personer med helseproblemer for dem 
som hadde hatt barnevernstiltak enn for sammenligningsgrunnlaget. De har også en forhøyet andel 
av alvorlig sykelighet og risiko for ulykker, selvmord og annen voldsom død, samt rusmisbruk. Bildet 
er med på å understreke viktigheten av forebyggende og terapeutiske instanser (Backe-Hansen, 
Madsen, Kristoffersen & Hvinden, 2014).  

I et interkommunalt barnevernssamarbeid vil psykolog bidra i oppfølgingen av psykisk helse hos barn 
og unge. Tidlig intervensjon vil kunne føre til en forbyggende effekt hos dem som mottar hjelp. I dag 
er det slik at barneverntjenestene (og barnets fastlege) kan sende henvisning til barne- og 
ungdomspsykiatrien (heretter BUP) ved behov. Det er dessverre lang ventetid før barn og unge 
mottar hjelp. Barn må også få satt en diagnose før de kan motta behandling fra BUP.  

Barn og unge under 23 år har rett til vurdering innen 10 virkedager. Vurderingen skjer på grunnlag av 
henvisningen. Fristen for å iverksette behandling er satt til 65 virkedager (Helsedirektoratet, 2015).  
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I flere tilfeller-, i barnevernssammenheng-, kan barn og unge ha behov for psykisk helsehjelp uten at 
de oppfyller diagnosekriterier. I disse tilfellene vil en kommunepsykolog være essensiell for å gi riktig 
hjelp til rett tid. I samarbeid med psykolog vil barneverntjenestene også ha et bedre grunnlag for å 
skrive henvisning til BUP når det er nødvendig.  

Kommunepsykolog kan videre ivareta en veilederfunksjon for de ansatte. Kommunene reduserer 
dermed kostnader til å leie inn ekstern veiledning, og h*n kan bidra som drøftingspartner i saker ved 
behov.  

Primærhelsemeldingen, Meld. St. 26 (2014 -2015), vektlegger at kommunene må styrkes for å bli i 
stand til å oppfylle samhandlingsreformens intensjoner om koordinerte og helhetlige pasientforløp, 
mer forebygging og tidlig innsats, og flere helsetjenester levert i kommunene. Det er en målsetning å 
nå personer som i for liten grad etterspør tjenester, og å bidra med ressurser for dem med de største 
behovene, samt til grupper der sykdomsutvikling og sykehusinnleggelser kan forhindres gjennom 
forebygging, (oppfølging og rehabilitering). Folkehelsemeldingen, Meld. St. 19 (2014-2015), 
framhever at det forebyggende arbeidet må styrkes. Psykisk helse skal få en større plass i 
folkehelsearbeidet, og arbeidet med livsstilsendring og aktiv aldring skal videreutvikles 
(Helsedirektoratet, 2015). 

Psykologtjenester kan videre knyttes opp mot helse- og omsorgsetatene i kommunene i et 
interkommunalt barnevernssamarbeid, og bidra til styrking av psykisk helsevern utover 
barneverntjenesten dersom kommunene ansetter flere psykologer. For kommunene kan 
lønnskostnader reduseres ved at det blir et «spleiselag» fordelt på dem som er med i det 
interkommunale barnevernssamarbeidet, og det vil kunne være mulig å ansette flere psykologer. Det 
kan bidra til muligheten for et faglig fellesskap, en bedre faglig forankring og gode muligheter for 
rekruttering av kompetanse. Kommunene i Nord-Troms vil med en slik forankring således kunne 
imøtekomme nasjonale krav om ansettelse av kommunepsykolog innen 2020.  

På lederplass i psykologtidsskriftet trekkes det frem viktigheten for faglig fellesskap for å stimulere til 
faglig vekst og unngå at psykologer havner i individuelle vakuum (Olsen, 2011). Lønnskostnader er i 
snitt kroner 550.000,- for psykologer ansatt i kommuner og fylker (SSB, 2015-2016). Det bemerkes 
imidlertid at det kan være store lønnsforskjeller innen yrkesgruppene.  

 

4.0 Inndeling i team 

Antallet barn i kontakt med barnevernet har økt betraktelig. Økningen har vært på 77% de siste 15 
årene (NOU 2016:16). Denne økningen fører til at store ressurser blir satt inn i forbindelse med 
barnevernsundersøkelser. Når tjenestene har få ansatte som skal jobbe i alle faser av en 
barnevernssak kan det føre til at hjelpetiltak ikke blir fulgt opp i tilstrekkelig grad. Dersom så skjer vil 
ikke tjenestene klare å jobbe godt nok forebyggende, og det er en fare for en økning i antall 
omsorgsovertakelser.  

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge, som lever under forhold som kan skade deres 
helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og å bidra til at barn og unge får trygge 
oppvekst-vilkår. Barnevernet er først og fremst en hjelpetjeneste, men barnevernloven åpner 
samtidig for alvorlig inngripende tvangstiltak. Dette stiller store krav til barnevernets arbeid og til at 
rettssikkerheten til barn og foreldre blir ivaretatt på en god måte. Sakene er ofte komplekse og 
vanskelige. Som på andre områder er det også i disse sakene risiko for at det gjøres feil. 
Konsekvensene for de det gjelder kan imidlertid være svært store dersom feil begås. Barnevernet får 
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ofte kritikk, enten for å ha grepet inn for tidlig eller på feil måte, eller fordi de kommer for sent 
(Barne- og likestillingsdepartementet, 2016). 

Ved å organisere i team ut fra fasen i en barnevernssak, undersøkelse, tiltak og omsorgsoppfølging 
legges det til rette for at de ansatte kan være en del av et fagmiljø som er mer spisset inn mot et felt. 
Saksbehandlerne får et mindre spenn innenfor sitt fagområde, og dernest større kapasitet til å 
arbeide godt i komplekse saker.  

Barneverntjenesten inndeles i team ut fra fasen i en barnevernssak; undersøkelse, tiltak og 
omsorgsoppfølging. De ansatte er lokalisert som i dag, med unntak av forebyggende enhet. Her må 
en gjøre vurderinger av mobilitet for tilgjengelighet i alle kommunene i samarbeidet.  

 

4.1 Undersøkelsesteam 

Undersøkelsesteamet blir første kontakt med barnevernet for barna og familiene deres. Teamleder 
er ansvarlig for forsvarlig drift i det daglige; følge opp at undersøkelser gjennomføres og er ansvarlig 
for saksveiledning med de ansatte, samt for å videreutvikle, evaluere og rapportere til staben 
innenfor sitt ansvarsområde.  

Teamleder for undersøkelsesteamet skal også jobbe med saker, men er ansvarlig for at rutinene for 
undersøkelsesarbeidet blir fulgt. H*n har vedtaksmyndighet etter Barnevernslovens § 4-4 som 
omhandler Frivillige hjelpetiltak etter gjeldende lov og i noen personalmessige forhold som 
eksempelvis å innvilge et visst antall timer overtid etc. Teamleder lønnes som saksbehandler, men får 
en økonomisk kompensasjon for gruppelederfunksjonen. Denne fastsettes av arbeidsgiver og/eller er 
noe som besluttes i forhandlinger mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.  

Arbeidet med akuttberedskap er underlagt undersøkelsesteamet. Her vil en også kunne finne 
spisskompetanse på å gjøre vurderinger på hva som er akutt og hva som kan inngå i ordinær 
saksbehandling. Utformingen av organisering av akuttberedskap gjøres av arbeidsgruppa som en del 
av prosjektet.  

 

4.2 Tiltaksteam 

Tiltaksteamet har ansvar for iverksettelse, oppfølging og evaluering av frivillige hjelpetiltak.  

Teamleder for undersøkelsesteamet skal også jobbe med saker, men er ansvarlig for at rutinene for 
tiltaksarbeidet blir fulgt. Ansvarsområdet er å sørge for forsvarlig drift i det daglige; følge opp at tiltak 
iverksettes og evalueres, samt for å videreutvikle, evaluere og rapportere til staben innenfor sitt 
ansvarsområde. H*n har vedtaksmyndighet etter Barnevernslovens § 4-4 som omhandler Frivillige 
hjelpetiltak etter gjeldende lov og i noen personalmessige forhold som eksempelvis å innvilge et visst 
antall timer overtid etc. Teamleder lønnes som saksbehandler, men får en økonomisk kompensasjon 
for gruppelederfunksjonen. Denne fastsettes av arbeidsgiver og/eller er noe som besluttes i 
forhandlinger mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.  

Forebyggende enhet (felles tiltaksbank for kommunene) er underlagt tiltaksteamet. Enheten 
inneholder egne miljøterapeut(er), hjemmekonsulent(er), familieterapeut(er), metodeveileder(e) etc. 
Det er naturlig at forebyggende enhet er mobil og jobber i alle kommunene som inngår i 
samarbeidet. Oppdrag fra forebyggende enhet utføres på bestilling fra barneverntjenesten som har 
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kartlagt behovene til tjenestemottakerne. Tiltakene skal evalueres i samarbeid mellom 
tjenestemottaker, saksbehandler (ansvarlig leder) og forebyggende enhet.  

Felles forebyggende enhet kan opparbeides ved at noen saksbehandlerstillinger omdisponeres, 
omregning av kjøp av tjenester fra konsulenter til faste stillinger og kurs/opplæring fra Bufetat. Samt 
søke økonomiske midler fra Fylkesmannen.  

 

4.3 Omsorgsteam 

Omsorgsteamet har ansvaret for å følge opp barn og unge som har tiltak utenfor hjemmet. I tillegg vil 
rekrutteringsoppgaver av støttekontakter, besøkshjem, tilsynsførere og fosterhjem bli underlagt 
omsorgsteamet.   

Teamleder for omsorgsteamet skal også jobbe med saker, men er ansvarlig for at rutinene for 
omsorgsarbeidet blir fulgt. Ansvarsområdet er å sørge for forsvarlig drift i det daglige; se til at 
oppfølging, tilsyn, tilbakeføringssaker og veiledning blir gitt i henhold i henhold til lovkrav. H*n er 
ansvarlig for saksveiledning med de ansatte, for å videreutvikle og evaluere driften, samt rapportere 
til staben innenfor sitt ansvarsområde. Teamleder har vedtaksmyndighet etter Barnevernslovens § 4-
4 som omhandler Frivillige hjelpetiltak etter gjeldende lov og i noen personalmessige forhold som 
eksempelvis å innvilge et visst antall timer overtid etc. Teamleder lønnes som saksbehandler, men får 
en økonomisk kompensasjon for gruppelederfunksjonen. Denne fastsettes av arbeidsgiver og/eller er 
noe som besluttes i forhandlinger mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.  

 

4.4 Oppsummering 

Utfordringer ved denne organiseringen er overføringen mellom undersøkelse til tiltak som i noen 
tilfeller kan bli en «flaskehals». Dette fører til at barn og unge ikke får hjelpetiltakene de har krav på i 
tide. Det bør tas hensyn til disse utfordringene ved utarbeidelsen av rutiner for å unngå denne 
sviktsonen.  

Antall stillinger kan fordeles ut på teamene ut fra behov. Antall barn i de ulike fasene, i en 
barnevernssak, og de ansattes kompetanse og interessefelt innenfor områdene vil ha betydning. 

Når det er snakk om moderne barnevern er fokus på å ruste opp kompetansen for å imøtekomme 
barn og familiene som kommer i kontakt med barnevernet. De senere år har opplæring i 
evidensbaserte tiltak blitt innført som kompetanseheving til dem som jobber i fagfeltet.  

I barnevernsammenheng har det ifølge Bunkholdt & Kvaran (2015) vært en økende interesse for 
manual- og evidensbaserte metoder i barnevernsammenheng. De manualbaserte metodenes hensikt 
er at en skal ha kontroll over det som skjer, at klienten faktisk får den behandlingen h*n skal ha, og at 
klienten skal kunne forstå og følge med på det som skjer. At en metode er evidensbasert, betyr at 
metodens effektivitet har støtte i forskning eller er empirisk dokumentert. Altså at det er 
vitenskapelig dokumentert effekt av metoden som benyttes. Det betyr imidlertid ikke at barnevernet 
ikke skal benytte metoder som har et relativt lavt evidensnivå for eksempel støttekontakt og 
besøkshjem.   

Bufdir har overordnede faglige føringer om å bygge fagutvikling på beste tilgjengelig teoretisk og 
forskningsbasert kunnskap, praksiserfaringer og brukernes kontekstuelle preferanser 
(Grunnlagsdokumenter for veiledning i Bufetat 12/2016).  
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Flere forskere blant annet Mørch (2012) viser til at når barnevernet skal rustes opp må én av 
reformkomponentene være å gjøre evidensbaserte tiltak tilgjengelige for barnevernets familier. Utfra 
denne tilnærmingen vil felles forebyggende enhet kunne bidra til å utvikle et kompetent, og ikke 
sårbart, fagmiljø for å imøtekomme kravene en står ovenfor i barnevernet jf. NOU 2016:16. 

 

5.0 Organisasjonskart 

Arbeidsgruppa er kommet frem til følgende organisasjonskart under forutsetning at en får til gode 
prosesser i den videre utformingen av tjenesten:  

 

 

5.1 Prosjektleders innspill til diskusjon 

I første utkast var fagleder satt inn i et hierarki under barnevernleder. Prosjektleder har flyttet denne 
funksjonen på samme linje som resten av staben. Som nevnt vil samarbeid mellom fagleder og 
barnevernleder være helt avgjørende for å skape et bedre og mer robust fagmiljø som dermed 
indirekte medvirker til bedre kvalitet på tjenestene.  

Det å utvikle et kvalitativt godt barnevern krever fagutvikling. Mange kommuner har inngått 
interkommunalt samarbeid som et virkemiddel for å innfri kravene. I evalueringer er det 
fremkommet at tids- og avstandsdimensjonen var en vurdert ulempe ved interkommunalt 
barnevernssamarbeid (Lichtwarck & Clifford, 2010). En ser at overnevnte kan stå i motstrid til 
hverandre. Samarbeid alene løser ikke utfordringene, og god kommunikasjon vil være av betydning 
for å lykkes, samt å klare å bygge et fellesskap blant de ansatte.  
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Prosjektleder mener at en organisering der barnevernleder og fagleder er sidestilte kan bidra til 
bedre kommunikasjonsflyt mellom de ansatte, staben og styret. Det vil være vanskelig å se for seg at 
en barnevernleder skal ha vedtaksmyndighet og være ansvarlig for driften, uten å ta del i 
fagansvaret. Med utgangspunkt i innbyggertall og størrelsen på tjenesten kan eventuelt styret gjøre 
vurderinger om behovet for en fagleder, eller om barnevernleder kan ha også denne funksjonen i 
samarbeid med teamlederne. En kan regne med en effektivisering av driften på nevnte område 
ettersom antall ledere kuttes fra 5 til 4. 

  

6.0 Videre fremgang 

Videre fokus vil innebefatte involvering av de ansatte i barneverntjenestene og 
arbeidstakerorganisasjoner, samt politikerne og administrasjonen i de aktuelle kommunene. 
Brukerstemmen ivaretas gjennom innspill fra Landsforeningen for barnevernsbarn. Hvordan vi kan 
involvere de ulike aktørene drøftes fortløpende i arbeidsgruppa.   

Som nevnt ser en at det vil være av stor betydning for den videre prosessen å få besluttet 
organisasjonskartet. Dersom en finner en god løsning kan drøftingene endre fokus mot faglig 
innhold, utarbeidelsen av gode rutiner, og praktisk gjennomføring. Noen elementer vil kunne si seg 
selv utfra måten barneverntjenesten er organisert på.  

Konklusjonen fra evaluering som er gjort av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag 
viser til at sentrale erfaringer av interkommunale barnevern har bidratt til sterkere og mer stabile 
tjenester. Barneverntjenestens kompetanse og kapasitet har blitt styrket, tjenestene har blitt mindre 
sårbare, og det har blitt lettere å unngå inhabilitet. Forutsetningene for håndtering av krevende og 
komplekse saker har økt. Større tjenester har gjort det lettere å spesialisere kompetansen, 
muligheten for videreutdanning har blitt bedre og forutsetningen for utvikling av gode tiltak har blitt 
styrket. Imidlertid har alle tjenestene hatt utfordringer ved oppstart. Det har blitt brukt for kort tid til 
planlegging, tilrettelegging og organisering av tjenestene før oppstart. Og behovet for å samkjøre 
ulike kulturer, tradisjoner og rutiner har vært undervurdert (Brandtzæg, 2016:171).  

Overnevnte samsvarer i stor grad med det barnevernledere i de interkommunale 
barneverntjenestene prosjektleder har vært i kontakt med formidler.  

Prosjektleders anbefaling er at Nord-Troms kommunene bør ta høyde for forskning og erfaringer i sin 
prosess, og bruke tid på løsningsforslag til utfordringene andre har erfart i prosjektet. Åpenhet og 
tillit til egen og andres kompetanse kan være en forutsetning for å lykkes med prosjektet.  

Forslaget som foreligger har vært ute vært ute på høring hos barnevernlederne, helse- og 
omsorgssjefene og oppvekst- og kulturlederne i de seks Nord-Troms kommunene, samt FO og 
Fagforbundet. Innspillene ligger som vedlegg til prosjektplanen, og er oversendt til rådmannsutvalget 
sammen med fremmet forslag for videre politisk behandling.  Etter ønske fra Storfjord kommune er 
også et samarbeid ut fra kommuneloven § 27 forsøkt skissert i prosjektplanen etter gjennomført 
høringsrunde; 

 Kommunene i Nord-Troms fortsetter med dagens organisering av barneverntjenestene, men 
med samarbeid innenfor enkelte områder. 

 Det utarbeides en samarbeidsavtale som omhandler eksempelvis: 
o Barnevernvakt 
o Veiledning individuelt- og i forbindelse med sak 
o Kompetanseheving 

304



24 

o Tiltaksbank 
o Tverrfaglig forum 
o Tilsynsordninger 

Dersom kommunene beslutter å samarbeide utfra vertskommuneprinsippet vil det være naturlig at 
en person er ansvarlig for å utarbeide rutiner for drift og håndtering av dokumentasjon i 
barnevernet. Det bør nedsettes en arbeidsgruppe sammensatt av ulike profesjoner til denne jobben. 
Drift er forsøkt skissert i prosjektplanen men må følgelig planlegges grundigere. I utformingen av 
rutiner til håndtering av dokumentasjon anbefaler prosjektleder KS veileder av 09.02.2017 som et 
naturlig styringsdokument.  

 

6.1 Praktisk drift 

Det er som nevnt arbeidsgiver sitt ansvar å rekruttere og ivareta ansatte som skal forvalte 
kommunenes tjenester. For barnevernsansatte gjenspeiles dette ansvaret blant annet i å sørge for 
veiledning, kompetanseheving og å sørge for sikkerheten til de ansatte. For at de som utfører denne 
viktige jobben rettet mot sårbare barn, unge og familiene deres er det også av betydning å ha gode 
arbeidsverktøy. Praktisk tilrettelegging vil og ha betydning for kvalitet i tjenesten.  

 

6.2 Reisetid og oppmøtested 

Det bør utarbeides arbeidsavtaler, av en eventuell vertskommune, som spesifiserer at de ansatte har 
oppmøtested som i dag. Avtalen bør stadfeste at de ansatte kan bli satt til å utføre arbeidsoppgaver 
på tvers av kommunegrensene ved behov.  

Dersom samarbeidet skal være regulert etter kommuneloven § 27 vil ikke overnevnte være aktuelt. 
Da vil enhver kommune måtte sørge for at deres ansatte bidrar inn i eksempelvis felles tiltaksbank, 
akuttberedskap etc. og det bør utarbeides en samarbeidsavtale som omhandler dette i tillegg til 
andre aktuelle elementer.  

Etter gjennomført spørreundersøkelse er det flere av de ansatte som har svart at de ser at økt 
reisebelastning kan bli en negativ konsekvens ved interkommunalt samarbeid. 

I forkant er det vanskelig å si noe om reisebelastningen til den enkelte. Det en vet er at det vil kunne 
medføre økt reisetid i forbindelse med:  

 Veiledning  
 Felles fagutvikling 
 Unntaksvis ved arbeid i andre kommuner 
 Felles møter 

Det kan antas at det vil være snakk om liten økning i reisetid for de aller fleste. Det bør legges opp til 
mobilitet hos ledelse, og bruk av lyd/bilde i de tilfellene det er mulig.  

De ansatte som inngår i felles tiltaksbank vil måtte belage seg på en del kjøring i arbeidstiden. 
Imidlertid vil de få kompensasjon ved at de blir fratatt ordinære saksbehandleroppgaver som de har i 
dag, samt at de vil bli tilbudt kompetanseheving/videreutdanning/kursing.  

Ved kjøring utover kommunegrensene vil det være naturlig å legge opp til kjøring innenfor ordinær 
arbeidstid i all hovedsak. Det vil være forutsigbart for de ansatte. Kommunene vil ha en bedre 
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oversikt over ressursbruk i forbindelse med reisevirksomhet, og en vil kunne unngå å lage egne 
avtaler. Ved reiser i forbindelse med kurs og videreutdanninger skal det rimeligste alternativet alltid 
legges til grunn. Annen reisetid utenfor normal arbeidstid må avklares på forhånd. I utformingen av 
eventuelle avtaler skal Arbeidsmiljølovens bestemmelser ligge til grunn. Det er arbeidsgivers ansvar å 
se til at vilkårene i lovverket er oppfylt.  

  

6.3 Tjenestebiler 

Barnevernansatte er avhengige av høy mobilitet i sin arbeidshverdag. De er ofte hjemme hos 
familier, ute for å gjennomføre barnesamtaler, i møter med samarbeidspartnere, 
fosterhjemsoppfølging og annet. Det er også behov for å kunne ha med tjenestemottakere i bilen. 
Det bør være krav til at bilene som benyttes i arbeidssammenheng ivaretar både 
tjenestemottakernes- og tjenesteyternes sikkerhet. I barnevernsarbeid kjører en ofte lange distanser 
i forbindelse med plasseringer, tilsyn under samvær og annet. Bilene må ha plass til barnestoler og 
kunne romme en del utstyr.  

Ut fra gjennomført kartlegging av barneverntjenestene er det bare en kommune som disponerer 
egen bil de slipper å dele med andre. De øvrige deler enten biler med andre etater, eller bruker 
privat bil med kjøregodtgjørelse etter gjeldende KS-satser. Noen av kommunene har i tillegg egne 
avtaler der de ansatte får fast godtgjøring per år regulert av antall kilometer (heretter km) de har 
kjørt.  

Prosjektleder anbefaler at det bør vurderes bruk av tjenestebil. Ved bruk av privat bil i 
arbeidssammenheng kan en problematisere flere elementer. Plass og sikkerhet er som nevnt et av 
elementene. Et annet er spørsmålet om gjeldende forsikringer dersom det skulle skje noe uforutsett 
under kjøring. Det kan også stilles spørsmål til ivaretakelse av personvernet til tjenestemottakerne 
når en benytter privatbil i arbeidssammenheng, samt de ansattes sikkerhet og personvern. Bruk av 
private biler i arbeidssammenheng bør egentlig ikke forekomme, og kun skje unntaksvis. De ansatte 
får da kjøregodtgjørelse etter gjeldende KS-satser.  

Prosjektleder har vært innhentet tilbud, på fem stasjonsvogner og fem sedanutgaver, fra flere leasing 
firmaer. Tilbudet fra Bil i nord er det som er det billigste. De har også en avtale med MECA/Storslett 
Auto om å ta servicer/verksted der i tillegg til i Tromsø. Tilbudene presenteres nedenfor som PDF-
filer.  

 

  
Lokal 

kalkyle_1038169_1.pdf_Ford_focus_5dørs.pdf
Tilbudsforslag_1038
169_1.pdf_Ford_Focus_5-dørs.pdf

 

Ingen av barneverntjenestene, i Nord-Troms, har en samlet oversikt over kostnadene ved kjøring. 
Prosjektleder har derfor tatt utgangspunkt i gjeldende KS-satser og satt de opp mot kostnadene ved 
bruk av leasede biler pr. bil pr. år. En har tatt utgangspunkt i satser etter kroner 3,50,- per km. og har 
trukket fra 1 krone med tanke på kostnader til drivstoff og andre forbruksvarer.  

I regnestykkene er det ikke tatt høyde for passasjertillegg, kosttillegg etc. siden disse vil være de 
samme uavhengig av om en bruker tjenestebil eller privat bil.  Det er heller ikke lagt inn særavtaler 
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de ulike kommunene har selv om disse også må iberegnes som besparelse for kommunene ved bruk 
av leasede biler.  

 

Ved bruk av privat bil: 

Antall kilometer per bil.  150.000,- 
Kjøregodtgjørelse etter KS-satser (3, 50 kroner – 
1 krone) 

x 2,50,- 

Sum = 375.000,- 
Kostnader for bensin/bilrekvisita + 150.000,- 
Samlet sum = 525.000,- 

 

Ved bruk av leaset bil (utfra tilbud gitt av Bilinord på 10 biler): 

Antall kilometer per bil 150.000,- 
Terminbeløp kr. 3685,- x 4 + 14.740,- 
Termingebyr kr. 106,- x 4 + 424,- 
Sum = 165.164,- 
Kostnader for bensin/bilrekvisita + 150.000,- 
Samlet sum = 315.164,- 

 

I tillegg vil det tilkomme kommunene et engangsbeløp på kroner 5615,- ved inngåelse av 
leasingavtale: 

Etableringsgebyr 3685,- 
Tinglysningsgebyr + 1625,- 
Sum = 5615,- 

 

Som nevnt har ingen av barneverntjenestene total oversikt over antall kilometer som kjøres per år. 
Imidlertid synliggjør regnestykket ovenfor at det vil kunne være snakk om store besparelser knyttet 
til kjøring ved å inngå en leasingavtale av denne karakteren. Bil i nord påpeker i sitt tilbud at grunnen 
til de lave kostnadene er antall biler. Alene vil ingen av kommunene ha behov for et så stort antall 
biler, men dersom en ser barneverntjenesten under ett vil 10 biler ikke være mye. Kostnadene 
knyttet til bilbruk vil fordeles på kommunene utfra fordelingsnøkkelen som benyttes ved andre 
interkommunale samarbeid.   

 

6.4 E-arkiv og mobilt barnevern 

Som nevnt tidligere vil felles E-arkiv være en klar fordel for at de ansatte skal kunne arbeide i saker 
på tvers av kommunegrensene etter vertskommunemodellen. Saksbehandlerne må kunne ha 
mulighet til å kunne saksbehandle i saker i andre kommuner for å avhjelpe ved for eksempel 
inhabilitet, sykefravær etc.  

Ved samarbeid om akuttberedskap vil den som har barnevernvakt ha tilgang til nødvendige 
saksopplysninger. Barnevernvakta kan skrive inn notater og eventuelle vedtak på aktuelle barn hvis 
de har tilgang til samme arkiv.  
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Dersom en ser for seg samarbeid om deler av tjenestene (organisert etter kommuneloven § 27) vil en 
måtte gå i dialog med fylkesmannen i forhold til taushetsplikt og annet for å eventuelt kunne få 
tilgang til saker på tvers av kommunegrensene.  

For å øke arbeidskapasiteten og effektivisere dagens måte å jobbe på har barneverntjenestene et 
samlet ønske om mobilt barnevern. Mobilt barnevern vil ikke være nødvendig for å kunne inngå i 
interkommunalt barnevernsamarbeid, men vil kunne øke effektiviteten hos de ansatte betraktelig. 
Saksbehandlere kan skrive inn referat direkte på et kodet nettbrett i forbindelse med for eksempel 
hjemmebesøk. Omlegging til mobilt barnevern vil således også kunne ivareta rettsikkerheten til 
tjenesteyterne bedre. En sikrer at håndskrevne notater ikke kan gjøres tilgjengelig for andre, eller at 
saksbehandlere ikke får kapasitet til å journalføre tilstrekkelig i etterkant. Tjenesteyterne kan få 
innsyn i det som skrives umiddelbart og komme med eventuelle innspill.  

Prosjektleder har vært i kontakt med leder for IKT Nord-Troms Tom Eirik Jensen. Det er oversendt 
kostnadsoverslag på moduler til saksbehandlerprogrammet «Familia», mobilt barnevern og 
opplæring til VISMA som leverer tjenestene. I følge Jensen vil en eventuell implementering av 
funksjonene gjøres av de IKT ansattes fellesorganisasjon i Nord-Troms, og ikke by på praktiske 
utfordringer. Jensen sier funksjonen ligger inne per i dag, men de ansatte har ikke fått tilgangene til å 
kunne logge seg på de andres arkiver.   

Lyngen har som kjent meldt seg ut av gjeldende samarbeidsavtale for IKT-samarbeid i Nord-Troms. I 
følge Jensen vil det ikke by problemer i forhold til en eventuell omlegging siden alle kommunene 
bruker saksbehandlerprogrammet «Familia». Det vil imidlertid ha betydning for øvrige datasystemer 
kommunene benytter seg av. Det vil for eksempel ikke være mulig for ansatte i andre kommuner å 
booke møterom i Lyngen, legge inn dokumenter i ephorte etc. Kostnadene for Lyngen ved omlegging 
til felles e-arkiv for barneverntjenesten må avklares mellom kommunene før en eventuell 
implementering dersom det blir aktuelt.  

Tom Eirik Jensen har innhentet pristilbud på mobilt barnevern for Nord-Troms. Nedenfor presenteres 
tilbudet fra VISMA. Det har ikke vært mulig å innhente for Lyngen siden de ikke deltar inn i IKT-
samarbeidet, men ut fra befolkningstall kan en ta utgangspunkt i gjeldende priser for de andre 
kommunene.  

Tilbud Mobilt Barnevern til kommunene Nordreisa (med Kvænangen), Skjervøy, Kåfjord og 
Storfjord. 

 

Mobilt Barnevern (kr. 6 pr innb., minimum 5 000) 20% rabatt på Bruksrett innrømmet. Std fastpris 
tjenestepakke er kr. 80 000,- 

MBV Årlig Bruksrett  Etablering (Engangs) Tjenester (Engang) 
Nordreisa/Kvænangen 
6 127 innb 

29 410 0 50 000 

Skjervøy 24 000 0 50 000 
Kåfjord 24 000 0 50 000 
Storfjord 24 000 0 50 000 

(Alle summer er eks mva) 

Fastpris tjenester inkluderer oppsett, installasjon og opplæring. Evt MDM løsning med lisenser 
kommer utenom. 
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Kostnadene knyttet til mobilt barnevern vil fordeles på kommunene utfra fordelingsnøkkelen som 
benyttes ved andre interkommunale samarbeid. Leder for IKT Nord-Troms sine tilbakemeldinger er at 
en bør legge forslaget frem for kommunene, og få ja eller nei. Når kommunene har bestemt seg får 
IKT beskjed og setter i gang hvis det er aktuelt. Fra oppstart må det påberegnes en måned for 
installasjon. Opplæring i bruk tar barneverntjenesten selv.  

Omlegging til felles e-arkiv vil bare være aktuelt ved et vertskommunesamarbeid, og kan innhentes 
dersom det blir aktuelt. Per i dag har som nevnt samarbeidskommunene i IKT-samarbeidet mulighet 
til å kunne logge seg på «Familia» hvis de får tilgang, og vil ikke medføre ekstra kostnader for 
kommunene. Nødvendige tilganger kan ordnes internt. Unntaket vil være Lyngen.  

 

6.5 Tilgang til praktiske løsninger på tvers av kommunegrensene 

Alle kommunene som inngår i et interkommunalt samarbeid om barnevern vil være ansvarlige for å 
stille lokaler til bruk på tvers av kommunegrensene ved behov. Da spesielt med tanke på egnede 
barnesamtalerom, møterom og kontorplasser. De vil også være ansvarlige for at lokalelene er 
utformet på en sånn måte at sikkerheten til de ansatte er ivaretatt med eventuelle alarmer, 
fluktmuligheter og annet på samme måte som i dag.  

Det samme gjelder mulighetene til å kunne nyttiggjøre seg av lyd/bilde. Slik prosjektleder forstår det 
vil ikke tilgangen til gode IKT-løsninger by på store utfordringer. Alle samarbeidskommunene har 
opplyst og ha god tilgang til dette, og tjenestene benytter systemene i stor grad allerede i dag. Dette 
vil gjøre seg gjeldende uavhengig av hvilken samarbeidsform en eventuelt velger.  

Overnevnte vil ikke slik prosjektleder ser det påføre kommunene ytterligere utfordringer og 
kostnader utover de kravene som gjelder per i dag. Unntaket er for en eventuell vertskommune hvis 
en velger det som alternativ.  

En eventuell vertskommune må kunne stille lokaler til en stab og et tiltaksteam. Felles tiltaksbank i 
tiltaksteamet vil som nevnt være mobilt i stor grad. Teamet vil likevel ha behov for å benytte seg av 
barnesamtalerom, møterom og kontorplasser. Kostnadene knyttet til praktiske løsninger vil fordeles 
på kommunene utfra fordelingsnøkkelen som benyttes ved andre interkommunale samarbeid. 

 

6.6 Tverrfaglig samarbeid 

En av utfordringene ved interkommunalt barnevern som er pekt på av tidligere evalueringer er at 
geografisk avstand kan bidra til at tjenesten blir mindre tilgjengelig for innbyggerne og 
samarbeidspartnere (Brandtzæg, 2006 i Andrews, Gustavsen & Lindeløv, 2015). Overnevnte har også 
vært en bekymring som fremkommer i vår gjennomførte spørreundersøkelse.  

Andrews, Gustavsen & Lindeløv (2015) fant at seks av ti barnevernledere mente at tjenesten var like 
tilgjengelig for alle kommunene inn i et samarbeid, og åtte av ti ga uttrykk for at det tverrfaglige 
samarbeidet fungerte godt. Forskjellene fremkom tydeligere i rådmennene sine svar. Der syv av ti 
rådmenn fra vertskommuner ga uttrykk for tilstrekkelig tilgjengelighet, mens fem av ti i 
samarbeidskommuner ga uttrykk for det samme. Imidlertid påpekes det at om barnevernet i så liten 
grad er med i tverrfaglige team i kommunene som rådmenn i samarbeidskommuner ga uttrykk for, 
kan det handle om at tjenestene er organisert slik at de ikke i tilstrekkelig grad ivaretar helhet, det vil 
si at tjenestene i for stor utrekning er fragmentert og er således en utfordring for barnevernlederne.  
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I forslaget til utforming av tjenesten har Nord-Troms slik prosjektleder ser det gode forutsetninger 
for å ivareta et godt samarbeid med tjenestemottakere og andre samarbeidspartnere ved at alle 
kommuner skal være bemannet til enhver tid. Det er videre påpekt tidligere at det legges opp til 
mobilitet hos ledelsen ved et vertskommunesamarbeid. Dette omhandler følgelig også deltakelse i 
tverrfaglige fora, og synlighet i alle kommuner uavhengig av vertskommune. Prosjektleder anbefaler 
at det brukes tid på å drøfte og utarbeide rutiner som omhandler hvordan tjenesten skal arbeide 
tverrfaglig ved et samarbeid etter kommuneloven § 28. Ved et samarbeid etter kommuneloven § 27 
vil ikke overnevnte være av betydning å drøfte videre siden barneverntjenestene vil være organisert 
og styrt som i dag.  

 

7.0 Akuttberedskap 

Barn og unge har krav på bistand i akutte krisesituasjoner når de har behov for øyeblikkelig hjelp fra 
barnevernet. Siden 2009 har vi hatt Alarmtelefon for barn og unge for å styrke akuttberedskapen i 
barnevern (se www.116111.no for utfyllende informasjon). 

Barnevernloven inneholder ingen egne bestemmelser som regulerer ordninger med barnevernvakt, 
og det er barnevernlovens alminnelige regler som må legges til grunn for barnevernvaktens 
virksomhet (KS, 2015-2016). 

I gjeldende barnevernlov regulerer 6 ulike hjemler inngrep i akutte situasjoner; Bvl. §§ 4-6 første ledd 
(midlertidig plassering utenfor hjemmet i akutte faresituasjoner), 4-6 andre ledd (foreløpig 
flytteforbud), 4-9 jf. 4-8 annet ledd annet setning (midlertidig plassering utenfor hjemmet av nyfødt 
barn som enda ikke har flyttet hjem til foreldrene), 4-25 annet ledd jf. 4-24 (midlertidig plassering i 
institusjon for barn med alvorlige atferdsvansker) og 4-29 fjerde ledd (midlertidig vedtak om 
plassering i institusjon hvor det er fare for at barnet kan bli utnyttet til menneskehandel). 

Felles for alle akuttvedtakene er at barnet befinner seg i en faresituasjon som krever at tiltak må 
iverksettes særlig raskt for at barnet skal bli beskyttet, og da raskere enn normal saksbehandling gir 
adgang til.  

Det er særlig Bvl. § 4-6 første ledd som utløser en plikt til å iverksette tiltak dersom et barn er uten 
omsorg. Barnet kan bare sies å være uten omsorg når ingen tar seg av det. Dersom barnet blir 
forsvarlig ivaretatt av andre enn foreldrene kommer loven normalt ikke til anvendelse.  

Etter gjeldende barnevernlov kan barneverntjenesten og påtalemyndighetene treffe akuttvedtak. 
Imidlertid fremmes det forslag i NOU 2016:16 om å frata påtalemyndigheten anledningen til å treffe 
akutte vedtak, unntatt ved fare for utnyttelse til menneskehandel. Andre enn disse skal kun kunne 
fattes av barnevernstjenesten leder eller dennes stedfortreder.  

Videre er det forslag i NOU 2016:16 om erstatte ordet «akutt» med «haste» i denne sammenhengen. 
Med bakgrunn i at den nye barnevernloven ikke er vedtatt per i dag benyttes den gamle 
terminologien inntil annen foreligger.  

Ny barnevernlov vil føre til et styrket krav til akuttberedskap i barneverntjenestene i tillegg til en 
rekke andre krav. I akutte situasjoner vil det være snakk om tilgjengelig beredskap med kompetanse 
til å gjøre akuttvurderinger i forbindelse med henvendelser. I st.prp.nr. 1 (2004-2005) – Barne- og 
familiedepartementet som omhandlet de regionale føringene for utvikling av barnevernet var et av 
elementene som ble løftet å redusere andelen akuttplasseringer. Bruken av akuttvedtak, og 
vurderinger i sakene, har vært gjenstand for stadige drøftinger i barneverntjenestene. Det er 
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komplekse beslutninger som skal tas. Beslutningene kan få store konsekvenser for barn og familiene 
deres. Og noe av kritikken fra nasjonalt hold har vært at akuttvedtak benyttes i for stor grad.  

En ser at blant annet akuttberedskap i henhold til nye lovkrav vil kunne synes vanskelig å innfri. 
Spesielt i små kommuner med få ansatte i barneverntjenestene.  

I 2008 var det 58 % av kommunene på landsbasis som ikke hadde organisert beredskap etter 
barneverntjenesten kontortid. I følge SSB i 2013 inngikk flere kommuner interkommunale 
barnevernssamarbeid. Det totale bildet på akuttområdet hadde likevel ikke endret seg vesentlig 
siden 2008 (Bufdir, 2014). I utredningsprosjektet for interkommunalt barnevernssamarbeid i Nord-
Troms har vaktberedskap vært drøftet flere ganger i arbeidsgruppa.  

Forutsetningen for å kunne gjennomføre presentert(e) løsningsforslag er at avtalen er lovlig innenfor 
arbeidsmiljølovens bestemmelser. Forslag til avtale blir oversendt FO og Fagforbundet for 
gjennomgang. 

Etter drøftinger har det blitt fremmet et forslag til akuttberedskap i Nord-Troms kommunene som 
kan gjøre at en ikke trenger å tenke annen omorganisering av tjenestene til eksempelvis 
turnusjobbing.  

 

7.1 Kjøp av akuttberedskap fra andre 

Barnevernlederne har formidlet at de primært vil kjøpe tjenester fra andre. Barnevernleder i Kåfjord 
har ikke deltatt i drøftingene. Barnevernvakt i Alta og Tromsø ble nevnt i den sammenhengen på 
grunn av de geografiske avstandene i regionen. Det er ca. en utrykningstid på 5 timer fra Tromsø til 
Kvænangen som ligger lengst mot nord av samarbeidskommunene.  

Prosjektleder tok kontakt med barneverntjenesten i Alta for å innhente informasjon om hvordan 
deres vaktordning er organisert, og eventuelt innhente kostnadsoverslag for kjøp av tjenester hvis 
det var mulig. Tilbakemeldingen fra enhetsleder for barnevern var at de ikke har barnevernvakt. 
Akuttberedskapen der er organisert ved at enhetsleder er tilgjengelig på telefon fra blant annet 
politiet, og utkaller saksbehandlere ved behov. Det er ikke mulig å kjøpe barnevernvakt-tjenester fra 
Alta.  

Prosjektleder tok kontakt med leder for barnevernvakta i Tromsø for å innhente informasjon om 
hvordan deres vaktordning er organisert, og eventuelt innhente kostnadsoverslag for kjøp av 
tjenester hvis det var mulig. Tilbakemeldingen fra leder for barnevernvakta var at de ikke kan tilby 
denne tjenesten i dag. De har ikke saksbehandlerprogram eksempelvis «Vaktdata» som gjør det 
mulig å tilby tjenester til andre kommuner. Leder for barnevernvakt formidler at hun ikke mener det 
er forsvarlig med en utrykningstid på 5 timer. Videre opplyses det om at de ikke har annen beredskap 
enn at barnevernleder blir kontaktet utenom ordinær kontortid. Barnevernleder utkaller 
saksbehandlere ved behov.  

Ut fra overnevnte kontakt vil det ikke være mulig å kjøpe akuttberedskap tjenester fra andre.  

 

7.2 Akuttberedskap organisert etter vertskommunesamarbeid 

Per i dag er det ansatt 5 barnevernledere fordelt på de 6 kommunene. Dersom en ser for seg et 
interkommunalt barnevernssamarbeid vil det være naturlig å utlyse barnevernlederstilling for denne 
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eksternt. Dersom en tenker faginndelinger vil det være behov for fagledere på de ulike områdene. 
Fagledere bør ha delegert hel- eller begrenset beslutningsmyndighet. 

Barneverntjenesten har et felles telefonnummer til barnevernvakta. Telefon-nummeret gis ut til 
publikum, legges ut på kommunenes hjemmesider og gis til alarmtelefonen for barn og unge.  

10 personer inngår i en bakvaktsordning som rullerer fra uke til uke. Personen som har bakvakt er 
tilgjengelig på oppgitt telefon-nummer utenom ordinær kontortid. Bakvakten har en økonomisk 
godtgjøring på kroner 10.000,- per uke. Det må tas høyde for ytterligere kompensasjon ved høytider 
og ferier ved forhandling av en avtale. Summen må foreligge før en eventuell avtale inngås. 
Bakvakten har vedtaksmyndighet, og har ansvar for i henhold til (KS, 2015-2016): 

 Samarbeidskommunenes operative tjeneste hva angår krise og akutt arbeid etter 
barnevernloven, det vil si i situasjoner som krever umiddelbar bistand fra barnevernet 

 Svar på telefoniske henvendelser til barneverntjenesten 
 Råd og veiledning til lokale instanser når det oppstår behov for å iverksette tiltak fro å ivareta 

barn i en akutt situasjon 
 Oppfølging av barn og unge som er pågrepet av politiet 
 Vitneførsel etter oppdrag som bringe inn for rettslig behandling 
 Beredskap for den nasjonale alarmtelefonen for barn og unge 116 111 

 

Dersom det er nødvendig å utkalle saksbehandlere i de aktuelle kommunene er det bakvaktens 
ansvar. Bakvakten står ansvarlig for vedtaksmyndighet ved eventuelle akuttvedtak. Utkalte 
saksbehandlere vil få 100% overtidsbetaling ved utrykning. Samt utbetaling etter gjeldende regler 
ved overtid i høytider o.a. Bakvakt har samme avtale om overtidsbetaling, og avspasering ved en 
eventuell utrykning.   

Det opprettes en liste over saksbehandlere som vil jobbe akutt i alle samarbeidskommunene. Av 12 
forespurte har 7 per i dag sagt at de kan stå på en ringeliste. Saksbehandlere som inngår i 
beredskapsordningen godtgjøres med en årlig sum på kroner 5000,- uavhengig om de må rykke ut 
eller ikke. Det er bakvaktens ansvar å gjøre vurderinger om hvilke saksbehandlere som rykker ut. Det 
bestemmes ut fra geografisk avstand og annet, samt at oppdrag rulleres på dem på ringelista. 

Det vil være vanskelig å beregne kostnader knyttet til overtidsbetaling for saksbehandlere siden 
antall utrykninger ikke lar seg predikere. Imidlertid vil en bedre faglig forankret siling i 
førstekontakten med tjenestene kunne bidra til færre akuttutrykninger. Og følgelig også være 
kostnadsbesparende. Det viktigste argumentet vil likevel ikke være knyttet opp til økonomi. Det må 
foretas en forholdsmessighetsvurdering, hvor bruk av andre og mindre inngripende tiltak skal 
vurderes. Videre må tiltaket i den konkrete situasjonen vurderes å være til barnets beste, jf. 
Barnekonvensjonen artikkel 3, Grunnloven § 104 andre ledd og Barnevernloven § 4-1.  

I forslag til ny barnevernslov løftes barn til å være rettighetshavere (NOU 206:16). Som en følge av 
denne endringen vil kommunene bli ansvarliggjort for utøving av barnevernstjenester i større grad. 
At kommunene har en robust og velfungerende akuttberedskap kan i den sammenhengen være av 
stor betydning.  

Uten en beregning av overtidsbetaling ved utrykning, og økonomisk kompensasjon ved høytider og 
ferier, vil kostnadene for akuttberedskapen være kroner 555.000,- som fordeles på de seks 
kommunene.  
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Kostnader for akuttberedskap: 

Bakvakt 10.000,- x 52 uker Sum: 520.000,- 
Godtgjøring saksbehandlere 5000,- x 7 (antall på ringeliste) Sum: 35.000,- 
  Sum: 555.000,- 

 

Beregning av overtidsbetaling ved utrykning, avspasering og økonomisk kompensasjon ved høytider 
og ferier er ikke iberegnet. Disse kostnadene vil likevel kunne beregnes til å ligge på omtrent samme 
sum som i dag for kommunene.  

Ved et vertskommunesamarbeid vil det være mulig for dem som inngår i vaktordningen å gå inn på 
saksbehandlerprogrammet «Familia» (som benyttes av alle samarbeidskommunene) og skrive 
notater, innhente nødvendige dokumenter og fatte akuttvedtak etc.  

 

7.3 Akuttberedskap organisert ved samarbeid regulert av samarbeidsavtale – forslaget er 
presentert av barnevernlederne i Kvænangen/Nordreisa, Skjervøy, Storfjord og Lyngen 
07.06.2017: 

Det skal være 2 stykker som har barnevernvakt hver uke, utenom ordinær kontortid, der en er 
stedfortreder for barnevernleder med vedtaksmyndighet. Personene er da fritatt sine ordinære 
arbeidsoppgaver, og jobber kun med barnevernvakt.  

Stedfortreder er ansvarlig for å gjøre vurderinger om situasjonen er av en karakter som krever 
utrykning. Hvis man må rykke ut skal alltid to dra sammen.  

En ser for seg at 20 personer skal inngå i ordningen, og det skal rulleres på disse gjennom hele året.  

Fordeler ved skissert løsning:  

 En risikerer ikke at noen på ringelista ikke kan stille ved akutte situasjoner 

Ulemper ved skissert løsning: 

 Dersom samarbeidet ikke er formalisert gjennom en vertskommune vil ikke saksbehandlere 
ha tilgang til å kunne saksbehandle for andre kommuner i saksbehandlerprogrammet 
«Familia» av hensyn til taushetsplikt. 

 Det er mulig å benytte et eget saksbehandlingsprogram som kalles «Vaktdata». Da må 
samarbeidskommunene gå til innkjøp av programmet. I følge KS (2015-2016) benyttes dette 
av barnevernvakta i Trondheim og Bergen. Det er mulig å produsere rapporter og 
enkeltvedtak på en sikker måte i programmet, og oversende dem til hjemkommune og 
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.  

Prosjektleder har ikke innhentet kostnadsoverslag på å ta i bruk «Vaktdata» på grunn av at forslaget 
nylig ble fremmet. Det er av samme grunn ikke gjort beregninger av overtidsbetalinger, hva det 
eventuelt har å si for ordinær bemanningssituasjon og annet. Innhenting skjer fortløpende dersom 
det er aktuelt for samarbeidskommunene.  
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8.0 Personalmessige konsekvenser vertskommunesamarbeid 

Prosjektleder har tatt utgangspunkt i prosjektrapporten som er utarbeidet for Vesterålen 
interkommunale barnevern. Det må tas høyde noen lokale tilpassinger, blant annet med tanke på at 
det ikke er aktuelt med total samlokalisering i Nord-Troms.  

Det vil være beskjedne personalmessige konsekvenser ved skissert samarbeid. De største endringene 
vil være:  

 Forhold til ledelse (flere ansatte under leder, større fysisk avstand til leder).  
 Omplassering av ledere. Barnevernlederstillingen anbefales utlyst eksternt.  
 Mindre endringer på lønningsvilkår. Sikringsregelen i HTA legges til grunn slik at ingen 

kommer ut med dårligere lønn enn i dag.  
 Endret reisemønster. Dersom lyd/bilde tas i bruk i større grad enn i dag, kan det faktisk 

medføre redusert reisetid. Det antas likevel en økning i reisetid i en innkjøringsfase. Den 
enkelte ansatte/leder må selv vurdere når det er hensiktsmessig å bruke 
videokonferanseutstyr.  

 Større grad av spesialisering på innsatsområder (undersøkelse/tiltak). 
 Mindre kompetansetiltak for å tilpasse seg ny organisering og arbeidsfordeling.  

 

8.1 Oppmøte sted, lønn og kjøreordninger 

Som nevnt vil de fleste ha oppmøtested som i dag. Etter anbefalinger fra (KS i Isaksen, 2010) foreslås 
det at det utarbeides arbeidsavtaler hvor det stadfestes at alle ansatte har hele regionen som 
arbeidssted, med nærmere spesifisering (på adresse) hvor de ulike arbeidsstedene kan være. Alle 
ansatte må tegne ny arbeidsavtale ved overdragelse til valgt vertskommune. Argumentet for en 
relativt vid definisjon av arbeidssted er arbeidsgivers mulighet til å kunne nytte de ansatte på ulike 
steder til ulike tider, ut fra den enkeltes kompetanse og arbeidsgivers behov. Samtidig vil det være 
økonomisk gunstig for arbeidsgiver at man ikke snevrer inn på begrepet arbeidssted, da det vil kunne 
utløse relativt store kostnader på kjøregodtgjørelse. Arbeidsgiver følger derfor prinsippet om at det 
er den ansattes plikt å komme seg på jobb, uansett hvor jobben måtte være. En forutsetning for å 
kunne gjøre en slik endring i arbeidsavtalen er at de ansatte kan velge å reservere seg mot å la seg 
overdra til annen virksomhet.  

Det bemerkes at videre forhandlinger/drøftinger etter at trinn 1 er gjennomført, må avgjøre om 
arbeidsgiver skal gå inn på overgangsordninger som kompenserer for økt kjøretid for å komme seg 
til/fra jobb. Mulige kompensasjonsordninger som vil være grunnlag for videre drøftinger kan være: 

 Hel eller delvis kjøring i arbeidstiden for en nærmere bestemt periode. 
 Kilometergodtgjørelse etter en avtalt sats. 
 Et avtalt månedlig beløp for en nærmere bestemt periode. 
 En avtalt engangsutbetaling.  

 

Det har som nevnt innledningsvis vært vanskelig å få et god nok kartlegging av driftskostnader for 
barnevern i alle kommunene blant annet på grunn av arbeidsgruppas sammensetning. 
Utgangspunktet for lønnskostnader presenteres derfor ut fra tabell for gjennomsnittslønn funnet på 
SSB (2017) utdanning.no. Denne tar ikke hensyn til ansenitet.  
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Yrke Sektor Gjennomsnittslønn 
Leder av omsorgstjenester for 
barn (heltid) 

Kommunal Kroner 590.400,- 

Rådgivere innen sosiale fagfelt 
(heltid) 

Kommunal Kroner 466.800,- 

 

Noen av kommunene har en rekke særordninger. Eksempelvis er det lagt til at ansatte lønnes med 8 
år ansenitet ved oppstart selv om de ikke har opparbeidet seg det, kompensasjon for tilgjengelighet 
ved ekstra fridager etc.  

Ved et samarbeid organisert etter vertskommunemodell bør lønnsnivået harmoniseres gjennom 
lokale lønnsforhandlinger, eventuell særskilte forhandlinger.  

 

9.0 Interkommunalt barnevernsamarbeid etter kommuneloven § 27 

Dersom samarbeidet skal være utfra en samarbeidsavtale vil barneverntjenestene være organisert 
som i dag, men samarbeider om aktuelle områder. Barnevernleder er ansvarlig for driften av 
tjenesten på vegne av kommunen som i dag.  

Forslag fra barnevernlederne som deltok på arbeidsgruppemøtet 07.06.17 er at kommunesamarbeid 
etter kommuneloven § 27 utredes ytterligere. De formidler at de vil drøfte et eventuelt samarbeid 
ytterligere og at det er for tidlig i prosessen å beslutte noe.  

I forhold til felles tiltaksbank er forslaget fra barnevernlederne at alle kommunene går inn med en 
felles sum til å opparbeide- og videreutvikle tiltakene. En ser for seg at det skal være en ekstern 
koordinator/fagutvikler som skal være ansvarlig for jobben. Finansieringen skal skje ved at hver 
kommune avser en saksbehandler som inngår i tiltaksbanken. Midler søkes fra fylkesmannen og det 
vil være behov for å ansette noen årsverk i oppstart.  

Barnevernleder i Nordreisa formidler at flertallet av de ansatte er imot et vertskommunesamarbeid. 
De ønsker å iverksette samarbeid ut fra en samarbeidsavtale som omhandler felles tiltaksbank, 
barnevernvakt og fagutvikling. Barnevernleder formidler at motivasjon for samarbeidsplattform har 
endret seg for flertallet av de ansatte siden oppstart av prosjektet. Hun formidler at det kan være 
utfordrende ved at det ikke er en overordnet leder ved denne type samarbeid.  

Barnevernleder på Skjervøy formidler at flertallet av de ansatte vil samarbeide om felles tiltaksbank 
og kompetanseheving. De ønsker å iverksette et samarbeid av denne karakteren raskt. 
Barnevernleder formidler at hun ser bakdelen med at et slikt samarbeid kan bli lite forpliktende, og 
at ingen styrer det. Risikoen er at kommunene trekker seg fra avtalen dersom noe de ikke ønsker blir 
foreslått av andre i samarbeidet.  

Barnevernleder i Storfjord formidler at kommunene må drive opplæring uavhengig av hvordan det 
skal finansieres. En er nødt til å ha to som kan samme tiltak i felles tiltaksbank for å redusere 
sårbarheten ved for eksempel sykdom. Hun formidler at en er nødt til å opprettholde 
konsulentvirksomhet uansett i barneverntjenestene på grunn av sakenes karakter. Videre at de har 
erfart at det er utfordrende med avstander og vil derfor ikke sende ansatte over kommunegrensene.  

Barnevernleder i Lyngen formidler at det virker utfordrende med en stor tjeneste, men at det må 
være mulig å få til et samarbeid uansett.  

315



35 

Prosjektleder ser det utfordrende å komme med et godt forslag til finansiering ved et samarbeid av 
denne karakteren. Slik det kan se ut vil det bety at en i utformingen av en eventuell samarbeidsavtale 
etter kommuneloven § 27 må beregnes kostnader fortløpende. Ut fra hva det er aktuelt å 
samarbeide om.  

Barnevernfeltet er et stort og komplekst fagfelt. Slik prosjektleder vurderer det vil det være svært 
utfordrende om ikke umulig å utrede alle måter en kan løse de kommunale kravene i utførelsen av 
tjenesten. Derfor vil det være hensiktsmessig at kommunene bestemmer seg for hvilke 
samarbeidsformer som eventuelt er mulig å få til rent praktisk i forkant av en eventuell videre 
utredning.  

 

10.0 Barnevernlederne i Nord-Troms sitt forslag 

Med bakgrunn i at utredningsarbeidet av et samarbeid etter kommuneloven § 27 kom sent i gang i 
prosjektperioden, og at prosjektleder fikk innspill om at ikke alle følte at deres syn hadde kommet 
godt nok frem, ble forslag til samarbeid delegerte til barnevernlederne. Nedenfor presenteres 
forslaget prosjektleder fikk oversendt fra arbeidsgruppa 28.08.2017: 

 

Forslag til innhold og form i samarbeid om barneverntjenester etter kml § 27 

Referat barnevernledermøte 14.08.17 

Tilstede: Sandra Larsen (Kåfjord), Mette Ø. Bless (Skjervøy), Lisa Løkkemo (Nordreisa, Kvænangen), 
Ann-Britt Holmen (Storfjord) og Tone Mortensen (Lyngen) 

Sak 1. Akuttberedskap – kommentarer til beskrivelse i prosjektplanen 

Opprinnelig forslag om at det skulle være en på vakt, fravikes, og vi ønsker å begrunne nærmere 
hvorfor vi har kommet frem til at det må være to på vakt samtidig;  

 Sikre rettssikkerheten for klienter og tjenester 
 Kunne ha en å drøfte saken med, mer faglig forsvarlig 
 Trygger og sikrer personale at det er to ved utrykning, slik vi praktiserer på dagtid 
 Store geografiske områder som skal dekkes opp (oppsatt turnus må ta hensyn til geografi) 
 Forhindre belastninger, utbrenthet og turnover i tjenestene – ved at man ikke blir satt inn et 

ansvar man ikke opplever å mestre, for eksempel nyansatte  
 Det er ikke alle som pr. i dag blir tildelt akutt-/stedfortredermyndighet, man skal være vurdert 

personlig egnet. Denne ordningen innebærer at 10 blir tildelt akuttmyndighet, og vil være 
mer praktisk gjennomførbar. 

Opprinnelig forslag med en på jobb og en eksisterende ringeliste, blir for sårbart. Det vil kunne ta tid å 
få nr. 2 på plass i og med at det vil være mulighet for å takke nei dersom en blir kontaktet. Videre vil 
det ikke føre til en reell forbedring av fordeling av byrden, da saksbehandlere vil ha anledning til å si 
nei til utrykning men samtidig motta kompensasjon. En slik ordning som – slik som i dag – appellerer 
til den enkeltes ansvarsfølelse vil kunne oppleves urettferdig. 

Akuttberedskap organiseres og ledes av koordinator for ressursgruppe, ved samarbeid etter kml § 27. 
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Sak 2. Samarbeid etter kommuneloven §27. 

Innledning 

I arbeidsgruppemøte den 26/7-17 fikk barnevernlederne i oppdrag av prosjektleder selv å drøfte og 
utdype nærmere innhold i og begrunnelser for en eventuell samarbeidsavtale etter Kommuneloven 
(kml) § 27, som deretter vedlegges prosjektplanen som utarbeides ihht. mandatet for prosjektet. 

De fleste barnevernlederne – om ikke alle - mener at et samarbeid etter kml § 27 er å foretrekke i 
første fase av et interkommunalt samarbeid, dette i likhet med de fleste saksbehandlerne. Samarbeid 
etter § 27 ivaretar i større grad det mange ansatte har pekt på som viktig; å ikke bli ufrivillig 
omplassert i annen kommune, ikke bli belastet med unødige omstillinger, ikke bruke for mye tid og 
ressurser på kjøring, ivareta/opprettholde det tverrfaglige samarbeidet i egen kommune, samtidig 
råder en anerkjennelse av at det er behov for faglig interkommunalt samarbeid på enkelte områder. 

Våre hovedbegrunnelser for et avgrenset samarbeid er at det minsker risikoen for redusert 
tilgjengelighet og tilstedeværelse i egen kommune, ved at ansatte ikke blir omplassert eller i for stor 
grad må utføre oppgaver i andre kommuner, for eksempel dersom andre har høyt sykefravær. Det 
vurderes at i flere saksfaser, som i arbeidet med meldinger, undersøkelser, lettere tiltaksarbeid og 
oppfølging av egne fosterbarn - kan den enkelte kommune greit og mest effektivt håndtere dette selv, 
og der egen styringsrett av tjenesten er ivaretatt.  

Videre mener vi det er viktig å få formidlet at enkelte kommuner i samarbeidet en tid har vært i en 
belastet og sårbar situasjon preget av mange omstillinger, og det vurderes at det i tillegg nå å 
pålegge de ansatte så omfattende endringer som et samarbeid etter kml § 28 vil medføre, ikke vil 
være heldig av personalhensyn. Spesielt er det pekt på konkrete forhold som skaper mye usikkerhet 
og som mange ansatte ikke oppfatter tilstrekkelig avklart, som kontorfasiliteter og oppmøtested.  

En målsetning bak et interkommunalt samarbeid er å lette rekrutteringen av fagpersoner til 
tjenesten(e). Det vurderes at denne utfordringen ikke uten videre løses ved å bli en større tjeneste 
(§28) over et så stort geografisk område, såfremt man fremdeles skal ha samme antall ansatte med 
oppmøte/hovedsete i de respektive kommuner tilsvarende i dag. Så lenge det i prosjektperioden ikke 
er rom for å få bedre klarlagt om det er aktuelt eller finnes tilstrekkelige kontorfasiliteter for å huse et 
større samlet miljø - eller til å tilby kontor/oppmøte i kommuner hvor det erfaringsvis er enklere å 
rekruttere fagfolk eller hvor folk bor/ønsker å bosette seg, må en ta for gitt at det er også fremover 
blir å være samme antall ansatte med oppmøte i de ulike kommunene. Der er dermed vanskelig å se 
for seg at et samarbeid etter kml § 28 automatisk vil bidra til bedre rekruttering av nødvendig 
kompetanse ute i våre småkommuner. 

Samtidig anerkjennes at det på enkelte områder anses faglig helt nødvendig å samarbeide, for å 
kunne imøtekomme økte krav til kommunene, slik som beskrevet i mandatet for prosjektet. Det 
anbefales derfor ut fra ovennevnte først å prøve ut et avgrenset samarbeid, før en etter evaluering 
gjør en ny vurdering av om det deretter vil være best å utvide samarbeidet til en interkommunal 
tjeneste etter kml § 28. 

Ved å starte med et avgrenset samarbeid tar en også hensyn til at det eksisterer ulike kulturer i 
kommunene og tjenestene, og der en får bedre tid til å bli kjent med hverandre og kulturen, noe 
erfaringer fra sammenslåing av ulike tjenester er dokumentert at er en av flere sentrale 
suksessfaktorer. 

 
Sak 2. Innhold i samarbeid etter kommuneloven §27. 
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Dersom det skulle bli aktuelt å etablere interkommunalt samarbeid på enkelte områder, etter 
Kommuneloven § 27, ser barnevernlederne for seg følgende form og innhold. 

Vi ser for oss at dette samarbeidet ledes av en leder(teamleder) /koordinator, og vil bestå av ressurser 
omfordelt fra kommunene/tjenestene. Gruppa skal ha det overordnede ansvaret for å etablere og 
styrke et fagmiljø innenfor ulike retninger, og jobbe faglig utadrettet i kommunene. Det bør være en 
ansvarsperson innenfor de ulike områdene. En ser nytte i å samarbeide om planlegging og 
gjennomføring av kompetanseheving på ulike områder i regi av ressursgruppa. Koordinator/leder skal 
ha ansvar for koordinering av arbeidet i gruppa. For eksempel ansvar for å fordele oppgaver etter 
bestilling fra kommunene, for å søke midler til opplæring, finne egnede opplæringsarenaer, arrangere 
opplæring m.v. Gruppa skal ha oversikt over ressursene i alle kommunene som inngår i samarbeidet. 
Koordinator har videre ansvar for organisering av akuttberedskapen i kommunene. 
 

Samarbeidet etter kml §27 vil omhandle følgende områder: 

1. Akuttberedskap: 
Henviser her til prosjektplanen, samt til kommentarer under sak 1) i dette referatet. 

 
2. Kompetanseheving 

- Felles dataløsning/kursing 
- Kompetanseutvikling, herunder søke midler til kompetansetiltak jf. nye krav til den 

kommunale barneverntjenesten (som utføres av ressursgruppa, sbh. i kommunen og av lokale 
samarbeidspartnere på lavterskelnivå) 

- Kartleggingsmetoder, undersøkelsesarbeid (som utføres av sbh. i kommunen) 
 

3. Ressursgruppe (ressursteam, tiltaksteam) 
Teamet må inneha følgende kompetanse, der tiltak bestilles av saksbehandler i kommunene; 
- Vold, sinnemestring, kartlegging og behandling 
- Foreldreveiledning (ICDP, PMTO, De utrolige årene, COS-P Virginiamodellen, og evt. andre 

program etter sentrale føringer for hjelpetiltbud i kommunene) 
- Familieråd (koordinatorer) 
- Rus og rusmestring (herunder styrke samarbeidet med rus- og psykisk helse tjenesten med 

fokus på barneperspektivet/barneansvarlig) 

Teamet samarbeider med andre faggrupper i kommunene som bør inneha samme kompetanse, 
og det skal foretas vurdering om tiltaket tilbys av andre utenfor bvtj. 

4. Tilsyn i fosterhjem 
- Oppfølging av tilsyn. Er i noen kommuner lagt utenfor barneverntjenesten. Vurdere om dette 

skal inn i interkommunal gruppe, ved å; 
- Utføre tilsyn i fosterhjem / ansatte i ressursgruppa er tilsynspersoner for fosterbarn i 

hverandres kommuner. Man kan ikke utføre tilsyn for den barneverntjenesten man er ansatt 
i, må ha en uavhengig rolle. 
(Eller rekruttering og opplæring av tilsynspersoner) 

- Kontroll og oppfølging (rapportering) av tilsynskrav utføres av den kommunale 
barneverntjenesten slik som i dag (av tilsynskommunen/fosterhjemskommunen).  
 

5. Veiledning (personal og oppdragstakere) 
- Kollegaveiledning  
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- Veiledning oppdragstakere (fosterhjem, besøkshjem, tilsynspersoner, miljøarbeidere) 
- Bistå med rekruttering og opplæring av oppdragstakere 
 

6. Særlige utfordringer i små kommuner  

Habilitet; Ved inhabilitet håndteres disse sakene slik som i dag, men hvor det vil være naturlig å 
spørre og anbefale kommuner i samarbeidet om oppnevning av settekommune, der det er etter 
søknad innvilges av Fylkesmannen. 

Sårbarhet ved fravær; Det vurderes at styrking av kompetanse og det å inngå i et større faglig 
samarbeid slik som forespeilet i dette samarbeidet, gir økt trygghet, og vil kunne bidra til å forebygge 
og redusere sykefravær som henger sammen med en slik arbeidsbelastning. Felles akuttberedskap 
bidrar også med å redusere sårbarheten i de små kommunene. 

 

Kostnadsfordeling og ansettelsesforhold ressursgruppe 

Det bør søkes om midler fra Fylkesmannen til opprettelse av en ny interkommunal stilling, og der det 
stilles krav om kvalifikasjon som til barnevernlederstilling 

Vi ser for oss en fordelings-nøkkel der 30 % av saksbehandler ressursene i hver kommunene (eller 
fordeling etter innbyggertall) omfordeles fra barneverntjenesten til ressursgruppa. (Tiltakskostnader 
faktureres kommunene for faktisk bruk av tiltak/timer). 

Man forblir ansatt i den kommunen man er ansatt i pr. i dag, og underordnet dagens barnevernleder, 
mens oppgaver koordineres av teamleder/koordinator. Følger vanlig arbeidstidsreglement for de som 
jobber i gruppa. Flexitidsreglement og overtid utover ordinær arbeidstid. Må påberegne høy 
fleksibilitet, da det ofte er helt nødvendig at veiledning foregår ute i hjemmene når barn og familier er 
hjemme. (Mulig annet arbeidstidsreglement bør vurderes, i dag benyttes konsulenter og 
miljøarbeidere også nettopp pga. større fleksibilitet). 

Ansatte som utfører oppgaver i ressursgruppa inngår også i felles akuttberedskap. 

Forutsetter tilgang på leasingbiler for å utføre oppdrag på tvers av kommuner. 

IKT 

Forutsetter felles IKT-samarbeid på barnevern-området, der 5 av 6 kommuner er tilknyttet 
datasenteret i Olderdalen. Lyngen kommune er ikke med i dette pr d.d., men alle kommuner benytter 
samme fagprogram Familia. 

 

Oppsummert ser vi følgende fordeler med samarbeid etter § 27: 

 Beholder styringsretten i egen kommune og tjeneste. 
 Sikre tilstedeværelse i egen kommune. 
 Legger til rette for at kompetanse tilføres og opprettholdes i egen kommune. 
 Større fagmiljø ut i kommunene 
 Mindre ressursbruk, kjøring. 
 Sikre kontinuitet og gjennomføring av kompetanseheving. 
 Forhindrer turn-over. 
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Ulemper med slikt samarbeid går vi ut fra vil bli bedre belyst i risikoanalysen som skal utføres i 
prosjektet. 

 

11.0 ROS-analyse 

ROS-analyse står for risiko- og sårbarhetsanalyse, og er i hovedsak en kvalitativ risikovurdering, 
bygget på faglig skjønn og erfaring. Det har vist seg å være et effektivt verktøy for å definere 
forbedringsområder. I gjennomføringen av ROS-analysen kartlegges sannsynlighet og konsekvenser 
av uønskede hendelser. Deretter ser en på prioriterte risikoområder og planlegger tiltak for å 
forhindre dem eller redusere konsekvensen av dem dersom de skulle oppstå (Brudvik, 2010).  

Enkelt forklart skisseres risiko, i matriser, etter utført analyse. Grønt utgjør lav risiko, gult utgjør 
middels risiko og rødt utgjør høy risiko. ROS-analysen i prosjektet tok utgangspunkt i dagens 
situasjon i barneverntjenestene sett opp mot samarbeid regulert av kommuneloven §§ 27 og 28. 
Deltakere var representant fra hver barneverntjeneste (i hovedsak barnevernledere) i Nord-Troms, 
representant fra Fagforbundet, representant fra FO og representant fra Landsforeningen for 
barnevernsbarn under veiledning fra Karin Karlsen førstekonsulent/beredskapsrådgiver i Kåfjord. 
Prosjektleder har ikke deltatt aktivt inn i ROS-analysen, men har vært tilgjengelig for avklaringer og 
annet etter ønske fra representantene. Analysen vedlegges i sin helhet sammen med referat (se 
vedlegg 4).  

Oppsummert ser en at samarbeid på tvers av kommunegrensene alene ikke reduserer risikoen. I det 
tiltak (som beskrevet i prosjektplanen og av deltakerne i gjennomført analyse) legges inn reduseres 
risikoen. Ut fra presentert ROS-analyse viser i all hovedsak at interkommunalt barnevernsamarbeid 
reduserer risiko sammenlignet med dagens situasjon. Det er en høyere andel risiko som blir redusert 
ved et vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28 sammenlignet med et samarbeid etter 
kommuneloven § 27 utfra gjennomført analyse.  

Førstekonsulent i Kåfjord skriver blant annet i forbindelse med gjennomført analyse av 
kommuneloven § 28: 

 Habilitet: Ved tiltak som å kunne skifte saksbehandler fra et arbeidssted til et annet, og når 
leder er inhabil må det vurderes side/overordnet alternativ (settkommune) så gikk habilitet 
(241) fra rødt til grønt. 
Ved samarbeid etter kommunelovens § 27 er antall ledere en risiko som ikke kan reduseres 
ved å legge inn tiltak. Ved samarbeid etter kommunelovens § 28 er det kun én 
barnevernleder som innehar beslutningsmyndighet og må svare for habilitetskrav etter 
loven.  
 

 Kompetanse. Med tiltak som kartlegging av kompetanse, utarbeide kompetanseplan, 
økonomi til gjennomføring av kompetanseheving, rekruttere spisskompetanse, har 
brukererfaring med i det løpende arbeid samt ha en koordinator som har oversikt over 
tilgjengelige ressurser så gikk også dette punktet fra rødt til grønt.  
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12.0 Oppsummering og anbefaling   

Utredningsarbeidet har forsøkt å ta høyde for alle sidene ved et interkommunalt 
barnevernsamarbeid. Som nevnt er barnevern et stort og komplekst arbeidsfelt som stadig er i 
endring  

Slik prosjektleder ser det vil utfordringer ved et samarbeid etter kommuneloven § 27 være at det 
ikke er avklart hvem som er ansvarlig for å koordinere et samarbeid innenfor enkeltområder. 
Tilbakemeldingene fra barnevernlederne har vært at de opplever det som utfordrende med 
prosjektarbeid i tillegg til andre pålagte arbeidsoppgaver. Det har ikke vært satt av ekstra ressurser til 
dem i forbindelse med prosjektet, og de har formidlet at det har vært utfordrende kapasitets- og 
tidsmessig. En vil med letthet kunne se at dette kan bli alternativet ved utformingen ved et 
samarbeid innenfor enkeltområder. Prosjektleder anbefaler derfor at det oppnevnes en koordinator 
til å implementere et samarbeid utformet etter kommuneloven § 27 hvis det er løsningen 
samarbeidskommunene bestemmer seg for. Hver kommune vil være ansvarlig for driften av «sin» 
barneverntjeneste, og de beholder råderett over sin tjeneste. Samtidig som de har forpliktet seg til et 
samarbeid etter gjeldende avtale om enkelte områder. Det kan føre til at samarbeidet ikke blir som 
tenkt fordi en eller flere kommune(r) ikke ønsker samarbeid om anliggender i ettertid. En 
samarbeidsavtale vil således ikke være like forpliktende, og det kan oppstå uenighet som igjen kan 
medføre utfordringer for driften av tjenestene.  

Etter gjennomført ROS-analyse av utredningsarbeidet viser resultatene at risiko reduseres gjennom 
tiltakene som legges inn uavhengig av samarbeidsform. Som det har vært problematisert i 
prosjektplanen bekrefter også analysen at risikoen reduseres mest gjennom å samarbeide etter 
kommunelovens § 28. Da spesielt med tanke på habilitet, og tilgang til personell som gjør at lovkrav 
blir ivaretatt uavhengig av sykemeldinger og fravær i forbindelse med kompetanseheving i alle 
tjenestene.  

Når det gjelder akuttberedskap i barneverntjenestene peker alle føringer på at det ikke er 
tilstrekkelig i noen av Nord-Troms kommunene slik det er organisert i dag. I gjennomført ROS-analyse 
viser tiltakene at risiko (som ved dagens situasjon) vil reduseres uavhengig av samarbeidsform. 
Prosjektleder vil påpeke at de som har deltatt på ROS-analyse har formidlet at de ikke har vurdert 
økonomi. Som nevnt tidligere vil et samarbeid etter kommuneloven § 27 medføre at kommunene må 
gå til innkjøp av et program som heter «Vaktdata» for å kunne saksbehandle i akutte situasjoner. 
Dersom myndighet ikke blir overdratt til en eventuell vertskommune vil beslutningsmyndighet bli 
delegert til en ansatt i en annen kommune enn sin hjemkommune, og saksbehandlere vil ikke ha 
tilgang til å kunne saksbehandle i det programmet vi benytter i dag fordi de ikke har lov til å få tilgang 
til andre kommuners barn. 

I barnevernledernes skriv som førte til at prosjektet ble iverksatt fremheves det at de ikke så for seg 
en sammenslåing av tjenestene, men et samarbeid om deler av tjenesten. Barnevernledere og 
ansatte som ikke er motivert for et samarbeid med en vertskommune kan i seg selv medføre en 
risiko, og vil således kunne slå negativt ut for presentert løsning etter kommuneloven § 28 for mulig 
samarbeid.    

Imidlertid ser en at en rekke utfordringer ikke vil la seg løse ved å samarbeide ut fra en avtale. Som 
nevnt tidligere vil det bli lite forpliktende for kommunene, og de ulike tjenestene kan når som helst 
trekke seg ut av samarbeidet. Dette er likevel ikke hovedutfordringene slik prosjektleder ser det. De 
største utfordringene som kan trekkes frem her vil være knyttet til at habilitetsspørsmål, og at 
sårbarheten ved fravær ikke løses gjennom et samarbeid etter kommuneloven § 27, samt små 
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fagmiljø der saker ikke drøftes i tilstrekkelig grad. Dersom kommunene skal gjennomføre felles 
kompetanseheving og bygge opp en tiltaksbank vil det medføre økte økonomiske bevilgninger fra 
kommunene. Samtidig som det representerer en sårbarhet ved at det blir færre igjen til å utføre 
kjerneoppgavene kommunene er pålagt etter loven dersom hver tjeneste skal avse prosentvise 
årsverk inn i en tiltaksbank.   

Ved et samarbeid etter kommuneloven § 27 forblir arbeidsgiveransvaret og beslutningsmyndighet 
som i dag. Dersom samarbeid etter kommuneloven § 28 er det kommunene velger vil ovennevnte bli 
overdratt til en vertskommune. Prosjektleder ser at det er utfordringer knyttet til at de ansatte har 
ulike ordninger knyttet til arbeidstidsbestemmelser og ulike avtaler for kjøring i arbeidstid. Dersom 
kommunene skal utforme en samarbeidsavtale vil ovennevnte kunne ha betydning for de ansatte, og 
det kan oppleves som ulikt mellom kommunene i utførselen av samme jobb. Dersom en koordinator 
blir ansvarlig for utformingen av hvordan et samarbeid etter avtale skal være vil ikke denne personen 
ha myndighet til å fatte beslutninger. Hver kommune er forpliktet for ivaretakelsen av «sine» 
ansatte, og det er ingen klar ansvarsfordeling på hvem som kan avgjøre hva. Dette kan representere 
utfordringer for hvordan daglig drift skal foregå. Noe som i neste omgang kan medføre uklart mandat 
for de ansatte.   

I saksfremlegg av mars 2014 skrev barnevernlederne at de ikke så for seg en sammenslåing av 
tjenestene, men samarbeid om deler av driften. I utredningsfasen har det fremkommet tvil omkring 
et vertskommunesamarbeid fra flere ansatte i barneverntjenestene i Nord-Troms. Spesielt fremheves 
avstander og økt reisevirksomhet som utfordrende. Økte avstander har vært forsøkt tatt hensyn til i 
utformingen av forslag til organisering av et vertskommunesamarbeid. Som nevnt tidligere skal alle 
kontorene være bemannet, og saksbehandlerne skal i hovedsak arbeide i «egen» kommune dersom 
det ikke er snakk om behov for økt kapasitet i de andre kommunene i perioder (for eksempel ved 
sykemeldinger, inhabilitet, videreutdanninger og annet). De som vil kunne få økt reisevirksomhet 
utfra presentert forslag vil være barnevernleder, eventuell fagleder og teamledere. Det er lagt opp til 
at disse funksjonene skal være synlige og tilgjengelige i alle kommunene. Videre er det lagt opp til økt 
reisevirksomhet for dem som inngår i tiltaksbanken. Det er lagt opp til at de skal arbeide på oppdrag 
fra alle barnevernskontorene i samarbeidet. På den ene siden vil det bety lengre strekninger for dem. 
På den andre siden fritas disse ansatte for saksbehandlingen som de utfører i dag, og kan dermed 
planlegge arbeidsdagene sine på en annen måte enn i dag. I denne sammenhengen er det også viktig 
å påpeke det faktum at de ansatte som inngår i tiltaksbanken vil få økt kompetanse i form av 
kursinger og videreutdanninger i ulike metoder. Noe som i seg selv kan ansees å være en 
kompensasjon.  

Prosjektleder mener ikke at usikkerhet og utfordringer knyttet til samarbeid etter kommuneloven § 
28 skal underkommuniseres. Likevel er vurderingen at de økte kravene barneverntjenestene står 
ovenfor i dag og fremover vurderes kan være vanskelig å innfri ved et samarbeid etter 
kommuneloven § 27. Da vil tjenestene i prinsippet fungere som i dag, men vil kunne løse manglende 
tilgang på tiltak og akuttberedskap i fellesskap.  

Dersom kommunene velger å løse dagens utfordringer ved å legge driften av barnevern til en 
vertskommune er det viktig at funn fra forskning på andre samarbeid vektlegges. Et av hovedfunnene 
i flere evalueringer er som nevnt at i noen samarbeid har det blitt brukt for lite tid fra samarbeidet 
ble besluttet til oppstart. Noe som har medført at blant annet ulike kulturene, arbeidsmetodene etc. 
hos tjenestene representerte utfordringer i samarbeidet.  

Innledningsvis i rapporten ble det fokusert på at økonomi ikke bør være et argument for samarbeid i 
seg selv. Det er likevel viktig å påpeke at dersom kommunene skal samarbeide etter kommuneloven 

322



42 

§ 28 vil det representere mer kostnader ved oppstart. Imidlertid viser evalueringene fra andre 
samarbeid økt innsikt i hvordan pengene kom brukerne til gode, og en mulig innsparing på sikt.   

Uavhengig av hva kommunene beslutter på vegne av sin barneverntjeneste anses det som positivt at 
kommunene ser på muligheter for samarbeid. Prosjektleder mener at det i seg selv er et viktig bidrag 
for å ivareta rettsikkerheten og hverdagen til de mest sårbare barna, ungdommene og familiene 
deres. Prosjektleder vil presisere understrekningen fra Barne-, ungdoms- og 
likestillingsdepartementet om at det er kommunens øverste administrative og politiske ledelse som 
har det overordnede ansvaret for at kommunen oppfyller sine lovpålagte oppgaver etter 
barnevernloven.  

Gjennom arbeidet med prosjektet har det på den ene siden fremkommet tvil om å inngå i et mer fast 
og forpliktende samarbeid som skissert forslag til organisering med en vertskommune er. På den 
andre siden har det vært et sterkt ønske fra barnevernlederne om å innfri de utfordringene de står 
ovenfor i barnevernsektoren. Det har blitt formidlet et ønske om en form for «mellomløsning» med 
en samarbeidsavtale regulert av kommuneloven § 27. Prosjektleder ser med letthet at en omlegging 
av dagens struktur vekker tvil hos de ansatte i barneverntjenestene siden det vil bety en endring i 
deres arbeidssituasjon, selv om det har vært tydelig kommunisert at alle kommuners kontorer skal 
være bemannet. Imidlertid viser evalueringer, forskning og andres erfaringer at der kommuner i 
vertskommunesamarbeid har brukt tid og ressurser før oppstart av samarbeidet gode resultater. 
Prosjektleder har underveis i prosessen også vært i tvil om et samarbeid på tvers av kommunene kan 
fungere i praksis med tanke på dagens barnevernledere, og andre, som har ytret sin tvil. Etter en 
nøyere gjennomgang av hovedtrekkene i innsamlet materiale og vurderinger gjort kring dette, samt 
gjennomført ROS-analyse er likevel prosjektleders klare anbefaling at kommunene i Nord-Troms 
inngår i et vertskommunesamarbeid jf. kommuneloven § 28. Det har tegnet seg et tydelig bilde av at 
det ikke vil være mulig å gjennomføre et samarbeid ut fra en samarbeidsavtale som skissert uten 
store kostnader for kommunene. I seg selv er overnevnte et risikomoment. Utslagsgivende for 
prosjektleders vurderinger er likevel ikke slunken kommuneøkonomi. En samarbeidsavtale vil være 
lite forpliktende for tjenestene, og det vil være utydelig hvem som bli ansvarlig for hva. Dersom en 
avtale skal være samarbeidsformen vekker det spørsmål om ikke kommunene heller skal møte 
barneverntjenestenes utfordringer som i dag, med deres lokale tilpasninger. Nord-Troms har 
tidligere hatt samarbeid regulert ut fra avtaler som ikke har fungert i praksis med det resultat at 
kommuner i samarbeidet har trukket seg ut.  

Barna, ungdommene og familiene som kommer i kontakt med barnevernet er oftest i en sårbar 
situasjon, og er prisgitt at barnvernansatte utfører jobben på en måte som gjør at de får innfridd krav 
om rettsikkerhet og gode tiltak. Som nevnt står kommunene ovenfor store utfordringer knyttet til 
fremtidens barnevern, og nye krav til måten å se på barneverntjenesten som etat og deres utøvelse 
av mandatet de er gitt. Prosjektleders avsluttende kommentar vil derfor være den samme som når 
mennesker som vet om utredningsarbeidet som har pågått i Nord-Troms har spurt om hva 
anbefalingen blir: «Hvis jeg ser bort fra tvil fra de ansatte og kun skal tenke på barna, ungdommene 
og familiene sitt beste, er vertskommunesamarbeid å anbefale».  
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Samarbeidsavtale for Kåfjord og Nordreisa barneverntjeneste 
 

Deltakere i denne interkommunale barneverntjenesten er: Kåfjord kommune og Nordreisa 
kommune, sammen kalt Deltakerkommunene. 

 
Vertskommunen er Nordreisa kommune, heretter kalt Vertskommunen. 

 
Kåfjord kommune, heretter kalt Samarbeidskommunen. 
 
Denne samarbeidsavtalen bygger på vedtak i Kåfjord kommunestyre 04.12.18 sak 
69/18 og i Nordreisa kommunestyre 25.10.18 sak 67/18. 

 
Vertskommunesamarbeidet organiseres etter kommunelovens § 20-2 (administrativt 
vertskommunesamarbeid). 

 
KAP. 1 Modell for samorganisering 

 
KAP. 1.1 Organisering 

 
a) Barneverntjenesten i Kåfjord og Nordreisa kommune organiseres i en 

interkommunal barneverntjeneste kalt Kåfjord og Nordreisa barneverntjeneste. 
 

b) Barnevernadministrasjon inkludert hovedkontoret for barneverntjenesten i 
samarbeidet legges til Vertskommunen. Deltakerkommunene stiller lokaler og 
nødvendig utstyr til rådighet for barneverntjenesten, og kommunene skal være 
bemannet til enhver tid. Kostnadene ved lokale kontor belastes den enkelte 
deltakerkommune. 

 
c) Postadressen er postboks 174, 9156 Storslett 

 
d) Besøksadresse:  

 
• Hovedkontoret Storslett: Lyngsmark 2 (bankbygget) 
• Lokalkontor Olderdalen: Rådhuset, Øverveien 2, Olderdalen 

 
e) Barnevernsamarbeidet skal ivareta Deltakerkommunene sine plikter etter lov 

om barneverntjenester. 
 

f) Barnevernsamarbeidet er administrativt underlagt rådmannen i vertskommunen, 
jfr kommuneloven § 20-2. 

 
g) Vertskommunen er ansvarlig for alle administrative oppgaver i barnevernssamarbeidet. 

 
h) Barnevernsamarbeidet vil ved etablering til sammen ha det antall årsverk 

deltakerkommunene har i barneverntjenesten ved iverksettelsestidspunktet 
(11,9 årsverk, inkl leder og 3,5 årsverk fra Kåfjord kommune). 

 
KAP. 1.2 Forholdet til de ansatte 

 
a) Opprettelsen av interkommunal barneverntjeneste er å regne som en 

virksomhetsoverdragelse og arbeidstakernes rettigheter ved 
virksomhetsoverdragelsen reguleres av arbeidsmiljølovens kapittel 16. 

 
b) Vertskommunen blir arbeidsgiver for personalet i barneverntjenesten. De ansatte i 

barneverntjenesten i Samarbeidskommunene vil få sitt tilsettingsforhold overført til 
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Vertskommunen. Ansatte som overføres til barnevernsamarbeidet tilbys endret 
arbeidsavtale. 

 
c) Den tidligere arbeidsgiveren har opplysningsplikt overfor den nye arbeidsgiveren om 

hvilke rettigheter og plikter som overføres til ny arbeidsgiver, jfr. aml. § 16-2. 
 

d) Bestemmelsene som gjelder virksomhetsoverdragelse vil også komme til anvendelse 
dersom en deltakerkommune trer ut av samarbeidsordningen igjen. De ansatte som 
omfattes skal da overføres til deltakerkommunen som tar tilbake ansvaret for sin 
barneverntjeneste. 

 
e) Ved eventuelle prosesser i vertskommunen der ansiennitet/tjenestetid i kommunen 

gjøres relevant skal de ansatte som er overført fra andre kommuner ved opprettelse 
av ordningen få medregnet ansiennitet/tjenestetid fra den kommunen de ble overført 
fra. 

 
KAP. 1.3 Formål 

 
• Formålet med barnevernsamarbeidet er å sikre en faglig og økonomisk bærekraftig 

utvikling av barneverntjenesten.  
      Et større fagmiljø har bedre betingelser for å virke forebyggende, imøtekomme ulike 

behov for samarbeid i kommunene, etablere et robust og attraktivt fagmiljø, 
muligheter for spesialisering, rekruttere kompetent arbeidskraft, utvikle tjenesten og 
forberede tjenesten på å møte nye lovkrav og nye arbeidsoppgaver. 

 
KAP. 1.4 Avklaringer 

 
• Denne avtalen regulerer saker av ikke-prinsipiell karakter. Dersom saker av prinsipiell 

karakter skulle oppstå, skal vertskommunen oversende saken til 
samarbeidskommunene for forberedelse og behandling på riktig forvaltningsnivå. 

 
• Myndighet delegeres til administrasjonssjefen i vertskommunen i samsvar med 

bestemmelsene i kommunelovens regler om vertskommunesamarbeid. 
 

• Samarbeidskommunene kan i særlige tilfeller trekke den delegerte myndigheten 
tilbake og/eller utøve myndigheten selv. Avtalens økonomiske forpliktelser ovenfor 
vertskommunen vil i slike tilfeller løpe ut oppsigelsestiden. 

 
KAP. 2. Økonomi 

 
a) Det skal utarbeides et felles administrasjonsbudsjett for tjenesten. Leder for 

barnevernsamarbeidet utarbeider forslag til administrasjons- og tiltaksbudsjett for hver 
deltakerkommune i samarbeid med administrativ leder i hver av deltakerkommunene. 

 
b) Budsjettforslaget skal inneholde dekning av administrasjonskostnader. Med 

administrasjonsutgifter menes utgifter til KOSTRA-funksjonen 244 under barnevern, 
samt leder- og merkantile ressurser som ikke føres under nevnte KOSTRA-funksjon 
Budsjettet skal også inneholde dekning av utgifter til tiltak etter lov om 
barneverntjenester KOSTRA-funksjonene 251 og 252. 

 
c) I henhold tilfelles administrasjonsbudsjett skjer alle utbetalinger inkl. lønn fra 

vertskommunen. Kostnadene refunderes fra de respektive kommunene kvartalsvis a 
konto med årlig avregning for utgiftsfordeling mellom kommunene. Utbetalinger 
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vedrørende klientrettet tiltak/administrative vedtak skjer etter anvisning fra leder for 
Nord-Troms barnevern etter delegasjon fra deltakerkommunene. 

 
d) Kostnader knyttet til barnevernsamarbeidet fordeles i henhold til regnskap. 

Fordelingsnøkkel er etter antall årsverk i samarbeidet, men med fordeling av 
lederressursen etter 40/60. Kåfjord kommune går inn i samarbeidet med 3,5 årsverk, 
mens Nordreisa kommune går inn med 7,4 årsverk. I tillegg kommer lederressursen; 
totalt 11,9 årsverk.  40 % av lederressursen fordeles fast mellom 
samarbeidskommunene, mens 60 % fordeles etter innbyggertall i den enkelte 
samarbeidskommune per 1.1. hvert år. Ved inngåelsen av samarbeidet fordeles 
utgiftene 32,6% på Kåfjord kommune og 67,4% på Nordreisa kommune. 
Den enkelte kommune står for kontorkostnadene i egen kommune. Lønn i faste 
stillinger, faktureringer og gebyr administreres av vertskommunen.  

 
e) Utgiftene knyttet til det enkelte barn etter lov om barneverntjenester (i og utenfor 

hjemmet, KOSTRA-funksjon 251 og 252) skal belastes barnets oppholdskommune, 
jfr. barnevernloven § 8-1. 

 
KAP. 3 Arkiv og IKT 

 
a) Deltakerkommunene tar i bruk et felles datasystem med en felles database. 

Deltakerkommunene opprettes som eget distrikt i systemet. Det forutsettes at alle 
Deltakerkommunene går inn i samarbeidet med samme saksbehandlersystem. 

 
b) Deltakerkommunene forplikter seg til å tilby IT-kompetanse til den daglige drift i 

barnevernsamarbeidet. 
 

c) Det må utarbeides en databehandlingsavtale og IT-systemet må godkjennes av 
Datatilsynet. 

 
d) Det må utarbeides egne rutiner for IKT. 

 
e) Fysiske arkiv beholdes i deltakerkommunene fram til oppstartdato. Nytt arkiv 

etableres i vertskommunen. Det er en forutsetning at dokument skannes inn i 
saksbehandlersystemet. 

 
KAP. 4 Organisering av arbeidet 

 
a) Organisatorisk skal barnevernsamarbeidet være lokalisert i hver av kommunene som 

er med i samarbeidet. Dette for å ivareta de brukernære tjenester, og spesielt sikre 
det forebyggende arbeid i den enkelte kommune. 

 
b) Tjenesten skal være organisert på en slik måte at det er en vakttelefon fra kl. 15.30 til 

kl. 08.00 som til enhver tid kan kontaktes. Denne opprettes før oppstart av samarbeidet. 
 

c) Hovedkontor blir bemannet og åpent 5 dager i uken. Lokalkontor blir bemannet og 
åpent så langt dette lar seg gjøre. Dette avklares i dialog med den enkelte 
kommune. 

 
d) Leder for barnevernsamarbeidet har fullmakt til å organisere arbeidet slik at det blir 

tjenlig for tjenesten. Dette innebærer en rett til å disponere ansatte etter behovet på 
det enkelte område eller i den enkelte deltaker-kommune. Dog slik at intensjonene i 
kapittel 4, punkt c ikke endres. 

 
e) Tverrfaglig samarbeidstiltak/forum i deltaker-kommunene videreføres og utvikles, det 
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vil si tverrfaglige møter med samarbeidspartnere som i dag. 
f) Lov om barneverntjenester sine intensjoner og tilgjengelighet til brukerne skal være 

styrende i perioden. Forslag til organisering av arbeidet skal sikre brukerne riktig hjelp 
til riktig tid. 

 
g) Uavhengig av organisering skilles deltaker-kommunene ut som egne lokalkontor i 

distrikt når det rapporteres til Fylkesmannen i Troms og Finnmark og 
SSB/KOSTRA. 

 
KAP. 5 Informasjon 

 
a) Leder for barneverntjenesten skal utarbeide og gjennomføre egen 

informasjonsstrategi for tjenesten. 
 

b) Det skal utarbeides informasjon om organisering, myndighet, tilgjengelighet, med mer 
til publikum, politikere og administrasjon i alle deltaker-kommuner. Det samme gjelder 
for kommunale samarbeidspartnere, og til andre kommuner, fylkeskommuner og 
Fylkesmannen i Troms. 

 
c) Gjennomgang av de aktuelle lovverk tilbys politikere og administrasjon i 

deltakerkommunene. 
 

d) Rådmennene i deltakerkommunene møtes to ganger per år for informasjonsutveksling 
og drøfting om det interkommunale barnevernet, i forbindelse med budsjettforslag og i 
forbindelse med årsregnskap/års-rapportering. Barnevernleder innkaller til disse 
møtene. 

 
KAP. 6 Tvist om forståelse av samarbeidsavtalen 

 
• Myndighet for avgjørelser av tvister skal følge rettspraksis for lignende 

samarbeidstiltak/interkommunalt samarbeid, her tenkes særlig på tvisteloven. 
• Hvis en eller flere deltaker-kommuner skulle motta søksmål mot seg fra brukere av 

tjenesten i perioden før etablering/etter etablering/etter eventuell uttreden/etter 
eventuelt opphør av barnevernsamarbeidet, vil barnevernloven sine retningslinjer 
gjelde. Her vises det til kap. 8 i barnevernloven "Ansvar for å gi hjelp etter loven", da 
særlig på bosted og oppholdskommune til barnet. 

 
KAP. 7 Rapportering 

 
Vertskommunen sørger for rapportering til Fylkesmannen, SSB og eventuelt andre 
instanser for alle deltakerkommunene. Hver enkelt deltaker-kommune skilles ut som 
egne distrikt i forhold til rapportering. 

 
Vertskommunen utarbeider regnskapsrapporter, pr. utgangen av februar, april, 
august og oktober. 

 
Ved vesentlige endringer (kr 500.000+) fra budsjetteringstidspunktet for årsbudsjett, 
skal deltakerkommunene gjøres oppmerksom på dette. Nytt budsjettforslag 
utarbeides for den aktuelle kommune. 

 
Vertskommunen skal utarbeide forslag til budsjett innen 30.september hver år. 
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Barnevernleder rapporterer til administrativ ledelse i deltaker-kommunene i forbindelse 
med budsjettarbeid og kvartalsrapporteringer. 

 
Rapportering for øvrig skjer til nærmeste administrative leder i vertskommunen. 

 
KAP. 8 Andre forhold 

 
a) Samarbeidsavtalen gjelder fra 01.01.2020. Samarbeidsavtalen kan sies opp med 1 års 

varsel. Uttredelse kan først skje et budsjettår etter det året oppsigelsen har skjedd. 
Organisatoriske prosesser skal ikke stoppe opp etter 01.01.2020. 

 
b) Det skal opprettes en referansegruppe bestående av leder for barnevernsamarbeidet 

og en representant fra hver deltaker-kommune. Representantene utnevnes av 
rådmannen i deltaker-kommunene.  Deltakeren fra vertskommunen blir leder for 
referansegruppa. 

 
c) Referansegruppa skal ha minimum 2 møter per år etter rapportering til Fylkesmannen i 

Troms og SSB, for å få informasjon om barnevernsamarbeidet og kunne bringe dette 
videre til deltaker-kommunene. 

 
d) Samarbeidsavtalen evalueres i referansegruppen en gang per år. 

 
 

 
 

Storslett, den     Olderdalen, den  

 

…………………………………………….  ……………………………………………. 
Nordreisa kommune    Kåfjord kommune 

Rådmann     Rådmann
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/680 -210 

Arkiv: Q10 

Saksbehandler:  Jon Frantzen 

Dato:                 22.11.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
82/19 Kåfjord kommunestyre 03.12.2019 

 

Adressenavn og skrivemåte- Endelig behandling 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Endringer i fra stedsnavntjenestene 
2 Kart- Nesseveien 
3 Kart- Utvidelse Garver Hansens veg 
4 Kart- utvidelse Samuelsbergveien 

 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-26-864?q=matrikkel  
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1990-05-18-11?q=stedsnavnloven  
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-05-23-638?q=stadnamn%20forskrift 
 
 

Rådmannens innstilling 

Adressenavn, Kåfjord kommune  
1. av 5 Veiadressenavn endres som endelig tilrådning fra stedsnavntjenestene (Se 

vedlegg). 
 

2. av 5 Hvor det tidligere er vedtatt doble adressenavn, vil det navnet som er oppsatt først 
bli brukt inntil kartverket åpner databasene sine for doble adressenavn. 

 Nordnesveien/Nuorašbálggis  
 Skardalsveien/ Skárfváhbálggis  
 Perttukenttätie/ Pertengveien  
 Olderdalsveien/ Talosvankantie  
 Olmmáiváhbálggis/Manndalsvegen  
 Langnesveien/Áibanášebálggis  
 Haltiantie/ Hálddibálggis  
 Trollvikveien/ Ruollaluohbálggis  
 Kirkeveien/ Girkobálggis  
 Spåkenesveien/ Spoahkannjárbálggis  
 Bakvannet/ Jávriduohki  
 Kåfjorddalsveien/ Gáivuonváhbálggis  
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3. av 5 Garver Hansen veg utvides til å gå over Manndalselva og opp til skredvoll på 

gamle E6 
 

4. av 5 Samuelsbergveien utvides til å også dekke bebyggelsen på Yttergård, og videre 
til bom langs gamle E6- Yttergård. 
 

5. av 5 Nesseveien blir navn på parsell fra kryss- Kåfjorddalsveien- forbi kryss 
Einebakkvegen, og videre til veiens ende. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Da allerede saken er tidligere vedtatt, er eneste relevante vedlegg en liste med sammendrag i fra 
stedsnavntjenestene som viser endringer i hovedsakelig staving. 
16.06.2016 vedtok kommunen prinsipper for adresseveinavn.  
Forslag til adresseveinavn ble sendt ut for alle navnløse veier og parseller (vei vil bli brukt som 
samlebegrep i resten av skrivet) i Kåfjord i desember 2015. Dette forslaget hadde et navn per 
vei, og hadde en fordeling mellom samiske, norske og kvenske veinavn. Denne forslagslisten 
skapte veldig stort engasjement blant befolkningen; mangfoldige innsigelser og 
underskriftskampanjer ble sendt inn; og saken ble skrevet hyppig om i media. Det store flertallet 
av disse innsigelsene/ytringene gikk på valg av språk, og meningene gikk i alle retninger. 
Eksempel på disse er: ønske om flere samiske navn, ønske om flere kvenske navn, ønske om 
færre ikke-norske navn etc. 
Formannskapet vedtok 08.06.2017 at det skulle opprettes en politisk arbeidsgruppe for å oppnå 
politisk enighet om navnevalg. 
02.10.2017 & 01.11.2017 møttes Politisk arbeidsgruppe for navnevalg til veiadresser og 
utarbeidet ett arbeidsnotat til kommunestyret.  
Adresseveinavn ble vedtatt i kommunestyre 07.12.2017, noen endringer etter klage ble 
behandlet av kommunestyret 16.05.2018. 
Navnesak ble etablert og sendt til Samisk, Norsk og Kvensk stedsnavntjeneste. Foreløpig 
tilrådning ble mottatt fra stedsnavntjenestene høsten 2018, og sendt på ordinær høring januar 
2019. Sommer 2019 ble ble saka sendt videre til stedsnavntjenestene for endelig tilrådning på 
skrivenmåte. Kåfjord kommune mottok endelig tilrådning 30 september 2019, så ble saka sendt 
til Statens Kartverk for vedtak på skrivemåten for naturnavn og andre primærnavn.  
Adressering av allerede godkjente veger er startet, og vil bli prioritert.  
 

Vurdering 
 
Adressenavn hvor stedsnavntjenestene ikke hadde noen endringer på allerede vedtatte navn er 
fjernet i fra dette saksfremlegget, og adressering har allerede begynt med dem. 
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Adressenavn hvor stedsnavntjenestene kom med korreksjon på staving og/eller bestemt form- er 
ført opp som punkt 1 for godkjenning av kommunestyret.  
 
Doble adressenavn er i dag ikke mulig å føre i matrikkelen, men vil bli lagt inn så snart 
kartverket endrer databasene sine så det blir mulig. Inntil det skjer, trenger rådmannen føring på 
hvilket navn som skal føres i matrikkelen i første omgang. Punkt 2 for godkjenning i 
kommunestyret. 
 
Nordnesveien- da det har blitt flere endringer langs Nordnesveien pga ny tunell, skredvoll og 
oppsatte bommer. Det være mere hensiktsmessig at enten Garver Hansens veg blir utvidet opp 
til sørside av skredvoll. Alternativt kan Samuelsbergveien utvides ned til Manndalsbrua.  
Da det er plassert en bom på Nordnesodden og yttergård, vil det være uhensiktsmessig at 
bebyggelsen ved Yttergård skal ha adresse Nordnesveien. Samuelsbergveien bør derfor utvides 
til bommen ved Yttergård. 
 
Nesseveien- Veistrekket ble glemt i den opprinnelige saken. Da Nesseveien allerede er brukt i 
flere kart, inkludert gamle ØK i fra 70-tallet, ringte vi til beboerene i området. Beboerene mener 
at veien har hatt navnet Nesseveien så langt tilbake i tid dem kunne huske. Nesseveien ble ført 
på skjemaet som ble sendt til stedsnavntjenesten og godkjent. 
  
 
 

Veien videre 
Adressering er allerede godt i gang hvor varsel allerede har blitt sendt ut til Gambukta, 
Hammarneset, Storhaugveien og Lyngenfjordveien. Flere varsler vil ha blitt sendt ut innen dere 
leser dette. Da matrikkelen er stengt 13. desember- til starten av januar vil de adressene som det 
blir sendt ut varsel til etter 1 desember ikke bli aktivert før januar da det er krav om to uker 
varsel før endringer i matrikkelen. Såfremt det ikke dukker opp noe uforutsett, er adresseringa 
fullført i god tid før påske.  
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Nr.  
På 

skje
-

ma  

Parsellnr.  
Start - slutt  

Vedtak i 
Kommunestyret  

7.12.2017 
16.05.2018  

 

Endelig tilrådning  
N: Norsk 

stednavntjeneste  
S: samisk 

stednavntjeneste  
K: kvensk 

stednavntjeneste  
  

Jfr. Vedtak i 
Kommunestyret  

  

Kommentar  

2  Ny parsell ved 
Sommervoll  

  

Lovftát  Lovttat (S)  
  
  

Lovttat    

5  
  

5  
  

5  

Veiparsell 1101-
1125:  
Bru E6 

Manndalselva –
   

Skardalstunnele
n  
  

Skardalsveien  
  

Skárvátbálggis  

Skardalsveien (N)  
  

Skárfváhbálggis 
(S)  

  
  
  
  
  

Skardalsveien  
  

Skárfváhbálggis  

  
  
Endring: vát vs. váh  

6  
  

6  

Veiparsell 
1102:  

Skardalstunelle
n – 

Isfjelltunnelen  

Båen  
  

Båen får det 
samiske 

tilleggsnavnet  
  

Båen (N)  
  

Boađđu (S)  
  
  

Båen   
  

Boađđu  
  

  

Samisk tilleggsnavn må vedtas 

12  
  

12  

Parsell 1103:  
Isfjelltunellen – 

Kryss E6, 
Trollvik nord  

Pertukenttætie  
  

Pertengveien  

Perttukentäntie 
(K)  

  
Pertengveien (N)  

  
  

Perttukentäntie  
  

Pertengveien  

Endring: Pertukenttæ... vs. 
Perttukentän....  

15  
  

15  

Parsell 1104 – 
1138:  

Bru 
Kåfjordbergan – 

Bru 
Nommedalselva

  
  

Olderdalsveien  
  

Kvensk 
parallellnavn kan 

legges til  
  

Olderdalsveien 
(N)  

  
Talosvankantie 

(K)  

Olderdalsvegen 
er tidligere 

vedtatt.  
  

Talosvankantie  

Kvensk tilleggsnavn må vedtas  

45  Parsell 1114:  
Kryss gamle E6, 

Bakkemo – 
Veiens ende 

nord  
  

Bakkemo  Bakkemoen (N)  
  
  
  
  
  

Bakkemoen  Endring: Bakkemo (ubestemt form) – 
Bakkemoen (bestemt for)  

59  
  

59  

Parsell 1120:  
Kryss Guolaš – 
Veiens ende 

Guolaš Ø, 
Huortnáš  

  
  
  

Haltientie  
  

Hálddebálggis  

Haltiantie (K)  
  

Hálddibálggis (S)  

Haltiantie  
  

Hálddibálggis  
  
  
  
  
  
  

  
  
Endring: Háldde... vs. I Hálddi...  
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67  
  

67  

Parsell1123:  
Kryss E6 Trollvik 

sør – Kryss E6 
Trollvik nord  

  

Trollvikveien  
  

Ruollalotbálggis  
  

Trollvik (N)  
  

Ruollaluohbálggis 
(S)  

Trollvikveien  
  

Ruollaluohbálggis  
  

Norsk stednavntjeneste: Det ser ut 
til at -

veien i tilrådingne for Trollvikveien
 har falt ut ved innskrivningen av 

tilråding.   
  

Endring: lot vs. luoh  
70  Parsell 1124:  

Kryss E6 
Nommedalsnes

et – Veiens 
ende boligfelt  

  

Numedalsveien  Nommedalsveien 
(N)  

Nommedalsveien  Stedsnavntjenesten vedtok 
Nommedlsveien- Kåfjord 
Kommune er pliktig til å følge 
stedsnavntjenesten sin innstilling.  

68  
  

68  

Parsell 1127:  
Kryss E6, Soleng 

– Snuplass 
gravlund  

Kirkeveien  
  

Girkubálggis  

Kirkeveien (N)  
  

Girkobálggis (S)  
  
  
  
  
  
  
  

Kirkeveien  
  

Girkobálggis  
  
  
  
  

  
  

Endring: Girku... vs. Girko....  

83  
  

83  

Parsell 1132:  
Kommunegrens

e Nordreisa, 
Spåkenesveien 

– Kryss E6, 
Spåkenes  

  

Spåkenesveien  
  

Spoahkannjárg-
bálggis  

Spåkenesveien 
(N)  

  
Spoahkkanjárbálg

gis (S)  

Spåkenesveien  
  

Spoahkkanjár-
bálggis  

  
  
  
  
  

  
  
  

Endring: njárg vs. njár  

90  
  
  
  

90  

Parsell 1134:  
Kryss 

kommunal vei, 
Vatne – veiens 
ende boligfelt  

Bakvannet  
  

Jávri duohki  

Bakvatnet (N)  
Subsidiært: 
Bakvannet  

  
Jávrriduohki (S)  

  

Bakvannet  
  

Jávrriduohki  

  
  
Endring: Jávri duohki vs. 
Jávrriduohki  

  

87  Parsell 1135:  
Kryss E6, Indre 

Nordnes – 
Veiens ende 

hyttefelt  
  

Indre Nordnes  Indre Nordneset 
(N)  

Indre Nordneset  Endring: Indre Nordnes (ubestemt 
form) – Indre Nordneset (bestemt 

form)  

92  
  
  

92  

Parsell 1137  
Kryss Birtavarre 

sentrum – 
Snuplass 

fylkesvei 333, 
Kåfjorddalen  

  

Kåfjorddalsveien  
  
  

Gáivuonvátbalgg
is  

Kåfjorddalsveien 
(N)  

  
  

Gáivuonváhbálggi
s (S)  

  

Kåfjorddalsvegen 
er tidligere 

vedtatt.  
  

Gáivuonváhbálggi
s  
  
  
  
  
  

  
  
  
Endring: vát vs. váh  
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Veiparsell ID: Ny- Nesseveien
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Veiparsell ID: Utvidelse av Garver Hansens veg
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Veiparsell ID: Utvidelse av Samuelsbergveien
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2019/151 -25 

Arkiv: 223 

Saksbehandler: Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 15.11.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
83/19 Kåfjord kommunestyre 03.12.2019 

 

Forslag til ny ordning for kulturmidler i Kåfjord kommune 

Henvisning til lovverk: 
Vedlegg 
1 Fordelingsnøkkel lag og foreninger 
2 Fordelingsnøkkel sang- og musikklag 
3 Fordelingsnøkkel idretts- og friluftslivslag 
4 Søknadsskjemaer per 2019 på norsk 
5 Samlet søknadsskjema per 2019 på samisk 
6 Veiledningsskjemaer per 2019 på norsk 
7 Samlet veiledningsskjemaer per 2019 på samisk 
8 Statistikk: antall søkere og midler avsatt på 

budsjett 
 

Rådmannens innstilling 
1. Kåfjord kommune gjør søknadsordningen for kulturmidler digital, og reviderer 

ordningen for kulturmidler inkludert tilhørende veiledningsskjemaer i samsvar med 
fremstilt forslag*.  

2. Kåfjord kommune sender ut informasjonsskriv om endringen til lag og foreninger når 
endelig digital løsning er på plass.   

3. Kåfjord kommune prisindeks-justerer den totale kulturmiddel-potten til 2020-nivå. 
4. Kåfjord kommune prisindeks-justerer deretter kulturmidlene årlig.  
5. Kåfjord kommune avsetter heretter kulturmidler på følgende 3 budsjettposter: 

14718.453.380- tilskudd til lag og foreninger, 14750.457.385- tilskudd til drift av 
samfunnshus og 14718.455.231- tilskudd til lag og foreninger, sistnevnte inkludert 
søkbar pott.  

*Kriterier for tildeling endres ikke.  

Saksopplysninger 
Ved kulturmiddeltildelingen i 2001 ble kriteriene for kulturmidlene diskutert. Hovedutvalget 
ba da om en gjennomgang av skjemaene og kriteriene før neste års tildeling. Man ønsket at 
aktiviteter skulle vektlegges i større grad enn det de gjorde da. I 2001 hadde man følgende 
kulturmiddelskjemaer: til idrettslag, til hus og anlegg- for idrettslag, til lag og foreninger 
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(herunder barn- og unge), til sang- og musikklag og til samfunnshus. Endringene som ble 
gjort i korte trekk, var: Grunnstønaden ble fjernet, poeng ut ifra medlemstall ble fjernet og 
poeng fra lagets utbredelse ble fjernet. Aktivitetsstønaden som tidligere hadde utgjort cirka 
50% skulle nå utgjøre 100 %. I sak 4/2002 for HDU ble nevnte endringsforslag vedtatt etter 
endt høringsrunde. Endringene ble gjeldende for skjemaene for lag/ foreninger, samt 
skjemaene for musikklag.   
 
Søknadsskjemaene til idrettslag (og samfunnshus) ble ikke endret i 2002, da disse ble 
gjennomgått og endret i 1999 av et eget utvalg.   
 
I 2004 derimot, ble det foretatt en justering for å forenkle søknadsskjemaene til idrettslag. 
Man ønsket også å sikre at fordelingen av midlene samsvarte med driften. Endringsforslagene 
ble sendt ut på høring til idrettslagene og senere vedtatt i sak 44/2004 for HDU. Endringene 
omhandlet at man fjernet inntekt fra medlemskontingent som egen rubrikk, samt tilskudd fra 
Kåfjord kommune.   
 
Siden da har søknadsskjemaene og tilhørende retningslinjer for kulturmiddel-ordningen 
forblitt uforandret. I løpet av 2019 har kulturkonsulenten mottatt flere innspill som går på at 
lag og foreninger ønsker et mer brukervennlig system, med en enklere søknadsordning. I dag 
sendes det ut 4 ulike søknadsskjemaer på norsk og samisk, 4 ulike veiledningsskjemaer på 
norsk og samisk, samt et generelt skriv om ordningen. Det vil si at det årlig sendes ut opp til 
17 skjemaer. I tillegg er verken søknadsskjemaenes eller retningslinjenes layout revidert på 
mange år, noe de bærer preg av med mye, og liten skrift.   
 
I møte med nettverk for kulturkonsulenter i Nord-Troms 04.09.19 ble kommunenes 
kulturmiddelordninger, eller tilsvarende, diskutert. Det kom frem at dette gjøres ulikt i 
henholdsvis Storfjord, Kåfjord, Lyngen, Skjervøy og Nordreisa kommune. Kvænangen 
kommune var ikke representert på møtet. Fellestrekk ved de ulike ordningene er:  
 

 Idrettsrådene innstiller på det som omhandler idrettslag  
 Aktivitet vektlegges, da spesielt aktivitet for barn og unge   
 Årsmelding/ rapport + regnskap skal vedlegges  

 
Til forskjell fra Kåfjord kommunes nåværende ordning: 
  

 Midler til kurs/ kompetanseheving i Storfjord  
 Bruker digitale KF-skjemaer i Storfjord og Nordreisa  
 Storfjord og Nordreisa kommune har alt i ett skjema- bruker en paragraf for å skille 

mellom eksempelvis skytter-, idretts- eller annet lag/ forening (Storfjord) eller skjema 
hvor man krysser av for hva man søker om midler til (Nordreisa) 

 Nordreisa kommune har eget vedtak for eldre/ funksjonshemmede  
 Nordreisa kommune har egen kommunal pott til de som bygger idrettsanlegg (i tillegg 

til kulturmidler)  
 Den totale potten for kulturmidler er ulik i de ulike kommunene 
 Lagene som får støtte i Skjervøy kommune gir tilbake til kommunen i form av 

eksempelvis løypekjøring  
 
Denne listen er ikke fullstendig, men basert på de forskjellene som kom frem av 
kulturkonsulentenes nettverksmøte 04.09.19.  
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Vurdering 
Det er i 2019 rundt 15 år siden ordningen for kulturmidler ble revidert. Siden 2004 har mye 
skjedd hva angår digitalisering og brukervennlighet relatert til søknadsskjemaer. Eksempelvis 
er de fleste offentlige skjemaer man tidligere fylte ut for hånd nå digitalisert. Kåfjord 
kommune, som skal være en papirløs kommune, har enda en søknadsordning for kulturmidler 
som innebærer at lag/ foreninger må fylle ut flere siders skjemaer, for så sende disse inn til 
kommunen. At Kåfjord kommune har en søknadsordning som fungerer på samme måte som 
for 15 år siden, vitner om en ordning som er moden for fornyelse og revidering i tråd med 
samfunnsutviklingen, samt befolkningens behov og ønsker. Innspill fra befolkningen har gått 
ut på at man oppfatter dagens ordning som tungvint og lite brukervennlig.   
 
Hvor mye midler som har vært avsatt på budsjett som kulturmidler, har variert siden 2009: I 
2009 hadde man totalt budsjettert med kr. 181 000,-, mens man i 2019 hadde avsatt kr. 161 
000,- til formålet. Dette utgjør en nedgang på kr. 20 000,- i midler som skal fremme aktivitet i 
kommunens lag og foreninger, spesielt rettet mot barn og unge. I 2016 var budsjetteringen av 
kulturmidler på topp, med kr. 211 500,- avsatt til dette formål. Det utgjør en forskjell på hele 
kr. 50 000,- sammenliknet med 2019-budsjettet. Kulturmidlene har heller ikke tidligere blitt 
prisindeksjustert, noe som er vanlig praksis andre steder. Tar man hensyn til prisutviklingen 
på varer og tjenester og beregner prisendringen ut ifra KPI, kommer man frem til at det skulle 
ha vært avsatt kr. 224 000,- i år beregnet ut ifra 2009-nivået. Enda mer rett blir det om man i 
utregningen tar hensyn til at både kulturmidlene til idretts- og friluftslivsformål, samt 
samfunnshus har økt i henholdsvis 2011 og 2014. Da blir beløpet som skulle vært avsatt i 
2019 kr. 249 000,-. Sammenliknet med dette er årets faktiske sum kr. 63 000,- og kr. 88 000,- 
lavere enn konsumprisindeksen tilsier den skal være.   
 

 
Siden kulturmidlene 
har “krympet” inn, er 
det desto viktigere at 
midlene forvaltes på 
best mulig måte. Det 
vil si at midlene 
tildeles de som har 
mest behov for det, og/ 
eller at de kommer 
flest mulig til gode. 
Det er også viktig at 
gode tiltak som lag/ 
foreninger/ 
institusjoner søker om 
å få støtte til, eller har 
planer om å 
gjennomføre, også kan 
vurderes under en slik 
ordning.  

 
Kåfjord kommune skal være en fasilitator for folkehelse og friluftsliv, jamfør Kåfjord 
kommuneplans samfunnsdel. Planen sier videre at kommunen ønsker å oppnå levekår og 
folkehelse til det beste for befolkningens psykiske og fysiske helse. I forrige kommunedelplan 
for folkehelse og fysisk aktivitet definerte man også tilrettelegging for allsidighet innen idrett- 
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og friluftslivsmiljø i alle deler av kommunen, som et viktig mål. Kåfjord kommune ønsker 
også å bygge sitt samfunn på egen kultur og tradisjon, samt fortsette å ha status som 
kulturkommunen i Troms. Å støtte lokale lag og foreninger med aktivitetsmidler, er en 
forutsetning for å oppnå disse vedtatte målene.   
 
En annen utviklingstendens man har sett relatert til søknadsordningen for kulturmidler, er i 
antall søkere, samt i hvilke “typer” lag og foreninger som søker.  Totalt har antall søknader 
gått fra topp i 2010 med 39 søknader, til laveste noen gang i 2019 med 22 søknader. Størst 
nedgang har man sett i kategoriene barn og unge, samt sang- og musikklag. Noe av 
nedgangen kan tilskrives at enkelte lag og foreninger ikke finnes lenger. Noen lag/ foreninger 
finnes, men har ikke aktivitet i laget mer og er dermed ikke søknadsberettiget.  

 
En annen mulig grunn til nedgang i antall søkere, kan være nedgangen i midler avsatt som 
kulturmidler: Når prosessen med å søke tar lang tid og man ikke føler man får så mye penger 
igjen for prosessen, kan det tenkes at noen velger å ikke søke. I dag arrangerer mange lag og 
foreninger inntektsgivende festivaler, arrangementer, loddsalg og/ eller får inntekter fra andre 
tilskuddsordninger som for eks. LAM-midlene, som gjør at man henter inntekt fra andre 
steder. Eksempelvis kom det frem ved fordelingen av kulturmidler til idretts- og 
friluftslivsformål i 2018, at lagene som søkte i snitt fikk tildelt 7,4 % av omsøkte midler.  
 
I møte i Kåfjord idrettsråd 09.09.19 ble kriterier for tildeling av kulturmidler diskutert. Det 
kom der frem at idrettsrådet ønsker å beholde kriteriene for tildeling slik ordningen er i dag. 
Kriterier for tildeling kan fint videreføres slik de er i dag, selv om kulturmiddel-ordningen i 
form av søknadsskjemaer og veiledningsskjemaer, revideres.  
 
Hva angår dagens kriterier for tildeling av de andre kulturmidlene, anbefaler saksbehandler at 
disse også videreføres slik de er i dag. Under følger en oversikt over fordelingsnøkler slik de 
er per 2019: 

TYPE KULTURMIDDEL-SØKNAD  FORDELINGSNØKKEL/ KRITERIER FOR TILDELING 
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LAG OG FORENINGER  Tilskudd fra kulturmidlene kan ikke overstige halvparten av lagets 
kostnader. Aktivitetsstønaden= 100 % av midlene: 
Aktiviteter for medlemmer under/ over 19 år: 2,0/ 1,0 poeng                                                                            
Eventuelt andre forhold inntil 3 poeng 

BARN OG UNGE  Tilskudd fra kulturmidlene kan ikke overstige halvparten av lagets 
kostnader. Aktivitetsstønaden= 100 % av midlene: 
Aktiviteter for medlemmer under/ over 19 år: 2,0/ 1,0 poeng                                                                               
Eventuelt andre forhold inntil 3 poeng 

SANG- OG MUSIKKLAG  Tilskudd fra kulturmidlene kan ikke overstige halvparten av lagets 
kostnader. Aktivitetsstønad= ¾ av midlene 
Aktiviteter for medlemmer under/ over 19 år: 2,0/ 1,0 poeng                                                                                  
Andre aktiviteter/ spesielle tiltak = ¼ av midlene 

IDRETTS- OG FRILUFTSLIVSFORMÅL  Tilskudd fra kulturmidlene kan ikke overstige halvparten av lagets 
kostnader 
Grunnstønad= ¼ av midlene 
Aktivitetstilskudd ½ av midlene 
Andre aktiviteter/ spesielle tiltak = ¼ av midlene 

SAMFUNNSHUS  Tilskuddet fordeles prosentvis i forhold til total godkjent søknadssum fra 
søkere som er tilskuddsberettiget. 

INVESTERINGER, VEDLIKEHOLD, 
DRIFT OG LEIE AV HUS OG ANLEGG  

Tilskuddet fordeles prosentvis i forhold til total godkjent søknadssum fra 
søkere som er tilskuddsberettiget. 

 
 Forslag til endringer:  
 

 Tilskuddsordningen for kulturmidler i Kåfjord kommune (herunder KO) gjøres om fra 
å inndeles i, (også ved søking) 6 ulike kategorier, til å inndeles i, men dog ikke søkes 
under 3 ulike kategorier*.   

 
*Fra å være inndelt i følgende kategorier: lag/ foreninger, barn og unge, sang- og musikklag, 
idretts- og friluftslivsformål, samfunnshus, samt investeringer/ vedlikehold/ drift/ leie av hus og 
anlegg, blir KO nå inndelt i følgende kategorier: Lag og foreninger, friluftslivs- og idrettslag, samt 
drift og leie av anlegg. Det digitale søknadsskjemaet vil likevel være likt for alle, slik at det i 
praksis kun vil ha betydning for hvilke midler som avsettes under hvilken budsjettpost.  
 
 KO digitaliseres, og søknadsskjemaet vil fra og med 2020 finnes på Kåfjord 

kommunes hjemmeside.   
 Veiledningsskjemaer endres i samsvar med endringer i søknadsskjema og legges på 

samme info-side som søknadsskjemaet vil finnes*.  
 Søknadsskjema, veiledningsskjema og kriterier for tildeling vil utformes både på norsk 

og samisk*.  
 Veiledningsskjema og skjemaer for kriterier for tildeling, gis en ny og «friskere» 

layout. 
 Institusjoner kan nå også søke om kulturmidler.  
 Spesielle formål og/ eller enkeltpersoner kan i særskilte tilfeller søke om, og i spesielle 

tilfeller tildeles midler, dersom det kan begrunnes i tilskuddsordningens og 
kommunens målsettinger.  

 Det kan søkes om oppstartsmidler til nyetablerte lag/ foreninger første driftsår. Maks 
tildelingssum er kr. 5000,-  

 Kulturmidlene indeks-justeres til 2020-nivå i budsjett.   
 Kulturmidlene indeks-justeres deretter årlig i samsvar med KPI.  
 Det avsettes en egen søkbar pott på kr. 40 000,- til spesielle tiltak.  
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 Kulturmidlene fordeler seg ellers slik: kr. 60 000,- til idretts- og friluftslivsformål, kr. 
70 000,- til drift og leie av anlegg (inkludert samfunnshus) og kr. 80 000,- til lag og 
foreninger (herunder barn og unge).  

 Dersom det står igjen kulturmidler på budsjett etter endt søknadsrunde, kan midlene 
ved behandling av eventuelle søknader med relevante formål, brukes til slike formål. I 
slike tilfeller prioriteres aktiviteter som kommer barn og unge og/ eller andre utsatte 
grupper til gode.   

  
*Kriteriene for tildeling endres ikke, man vil fortsatt vektlegge aktivitet i lag og foreninger.  
*Kriteriene for tildeling endres ikke, men oppdateres i layout etc.  
 
Hva skal med i felles søknadsskjema?   
 

 Opplysninger om foretak/ lag/ forening inkludert org.nr., navn på foretak, formål, 
adresse, telefon, bankkonto, forbund/ særforbund de er tilsluttet hvis noen, kategori og 
mail.  

 Opplysninger om leder i foretak/ lag/ forening inkludert navn, adresse, telefon, mail, 
samt navn og kontaktinfo til kasserer i laget.   

 Info om hva det søkes tilskudd til (både i avkrysning og ord) og søknadssum: Drift av 
anlegg (for eks. Samfunnshus), Reparasjon/ vedlikehold av anlegg, aktivitetstilskudd, 
nytt tiltak eller særskilt formål.  

 Generell aktivitetsbeskrivelse (både tilknyttet og ikke tilknyttet særforbund) inkludert 
målgruppe, eventuelle aktiviteter for eldre/ funksjonshemmede/bistandstrengende, 
representasjonsoppgaver utenfor klubbnivå, deltakelse i konkurranser utenfor krets, 
trener-, leder- og/ eller dommerutdanning (hvis relevant)  

 Tilknytning til kommunen: Hvor vidt det gis et tilbud i hele kommunen, deler av 
kommunen og sted man er lokalisert/ driver aktivitet/ skal arrangere tiltak  

 Medlemstall inkludert kjønnsfordeling og aldersfordeling: totalt antall medlemmer, 
medlemmer under 12 år, under 19 år og over 19 år.   

 Inntekter inkludert medlemskontingenter, kommunale tilskudd, andre tilskudd, egne 
arrangementer, andre inntekter og sum + eventuelle forklaringer  

 Utgifter inkludert husleie, kontingenter, faste driftsutgifter, kurs/ instruktør, 
ekstraordinære utgifter foregående driftsår, diverse utgifter, sum utgifter + eventuelle 
forklaringer  

 Alle søknader må fortsatt vedlegges årsmelding for foregående driftsår, regnskap og 
revisjonsrapport for foregående driftsår, budsjett for inneværende driftsår.  

 Alle søknader skal inneholde handlingsplan for videre arbeid kommende driftsår med 
målsettinger.   

 
  
Konklusjon 
  
Befolkningen etterspør en mer lettvint og brukervennlig måte å søke om kommunale 
kulturmidler på. Kåfjord kommunes nåværende ordning er ikke revidert på 15 år og er moden 
for forandring og forbedring- spesielt i form av digitalisering. Dette vil også være i tråd med 
Kåfjord kommunes mål om å være en papirløs kommune og en kommune god på service til 
lokalbefolkningen. Saksbehandler anbefaler også at kulturmidlene justeres i samsvar med 
konsumprisindeksen og at dette er noe man heretter gjør årlig. På den måten demonstrerer 
Kåfjord kommune at man ønsker å tilrettelegge for mer aktivitet i kommunens lag og 
foreninger, samt tar sitt ansvar for å fremme folkehelse på alvor.   
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Et digitalt, felles søknadsskjema for alle lag og foreninger vil:  
1) Forenkle selve søkeprosessen og gjøre terskelen lavere for å søke  
2) Sannsynligvis stimulerer til flere søkere og dermed mer aktivitet  
3) Forenkle saksbehandlingsprosessen  
4) Gi Kåfjord kommune bedre oversikt over innkomne søknader, samt mulighet for rapport-
skriving   
5) Gjøre det lettere for kommunen å gjøre små justeringer i søknadsskjema dersom 
tilbakemeldinger tilsier dette er nødvendig  
 

 
 

Eksempel på digitalt skjema hentet fra Nordreisa kommune. Side 1. 
 
Aktivitet i lag og/ eller aktivitet for barn og unge, vil fortsatt vektlegges tyngst jamfør kriterier 
for tildeling.  
 
 
 
 
 
 
 
Statistikk over antall søkere og avsatte midler fra 2009-2019.  
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ANTALL 
SØKERE I 
2009  
  
AVSATTE 
MIDLER I 
2009  

ANTALL 
SØKERE 
I 2010  
  
AVSATTE 
MIDLER I 
2010  

ANTALL 
SØKERE 
I 2011  
  
AVSATTE 
MIDLER I 
2011  

ANTALL 
SØKERE 
I 2012  
  
AVSATTE 
MIDLER I 
2012  

ANTALL 
SØKERE 
I 2013  
  
AVSATTE 
MIDLER I 
2013  

ANTALL 
SØKERE 
I 2014  
  
AVSATTE 
MIDLER I 
2014  

TYPE KULTURMIDDEL-
SØKNAD  

13   
Antar 40 000,-  

17  
Antar 40 000,-  

11  
40 000,-  

11  
40 000,-  

10  
40 000,-  

9  
40 000,-  

LAG OG FORENINGER  

1  
Antar 30 000,-  

7  
Antar 30 000,-  

8  
31 000,-  

6  
30 000,-  

7  
31 000,-  

4  
31 000,-  

BARN OG UNGE  

3  
20 000,-  

3  
20 000,-  

4  
20 000,-  

3  
20 000,-  

2  
20 000,-  

2  
20 000,-  

SANG- OG MUSIKKLAG  

6  
38 000,-  

6  
39 000,-  

6  
50 000,-  

5  
51 000,-  

6  
51 000,-  

4  
51 000,-  

IDRETTS- OG 
FRILUFTSLIVSFORMÅL  

2  
38 000,-  

2  
39 000,-  

2  
40 000,-  

3  
40 000,-  

2  
40 000,-  

3  
50 000,-  

SAMFUNNSHUS  

2   
15 000,-  

4  
15 000,-  

4  
15 000,-  

4  
15 000,-  

4  
15 000,-  

3  
15 000,-  

INVESTERINGER, 
VEDLIKEHOLD, DRIFT 
OG LEIE AV HUS OG 
ANLEGG  

 
 
 

ANTALL 
SØKERE I 
2015 
 
AVSATTE 
MIDLER I 
2015 

ANTALL 
SØKERE I 
2016 
 
AVSATTE 
MIDLER I 
2016 

ANTALL 
SØKERE I 
2017 
 
AVSATTE 
MIDLER I 
2017 

ANTALL SØKERE 
I 2018 
 
AVSATTE 
MIDLER I 2018 

ANTALL 
SØKERE I 
2019 
 
AVSATTE 
MIDLER I 
2019 

TYPE 
KULTURMIDDEL-
SØKNAD 

9 
40 000,- 

10  
41 000,- 

10 
41 000,- 

8 
41 000,- 

9 
0 

LAG OG 
FORENINGER 

4 
31 000,- 

2 
Antar 31 000,- 

4 
25 000,- 

2 
25 000,- 

0 
21 000,- 

BARN OG UNGE 

2 
20 000,- 

2 
20 500,- 

3 
20 500,- 

3 
20 500,- 

0 
20 000,- 

SANG- OG 
MUSIKKLAG 

5 
52 000,- 

6 
52 000,- 

6 
52 000,- 

6 
53 000,- 

6 
53 000,- 

IDRETTS- OG 
FRILUFTSLIVSFO
RMÅL 

3 
51 000,- 

3 
52 000,- 

3 
52 000,- 

3 
52 000,- 

3 
52 000,- 

SAMFUNNSHUS 

1 
15 000,- 

4 
15 000,- 

3 
15 000,- 

5 
15 000,- 

4 
15 000,- 

INVESTERINGER, 
VEDLIKEHOLD, 
DRIFT OG LEIE 
AV HUS OG 
ANLEGG 
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BEREGNING AV TILSKUDD - FORDELINGSNØKKEL 

Lag og foreninger/ barn og unge 

Tilskudd fra kulturmidlene kan ikke overstige halvparten av lagets kostnader. 

 

AKTIVITETSSTØNAD - 100 % AV MIDLENE 

Aktiviteter for medlemmer under 19 år: 2,0 poeng 

Aktiviteter for medlemmer over 19 år: 1,0 poeng 

 

Eventuelt andre forhold Inntil 3 poeng 
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BEREGNING AV TILSKUDD - FORDELINGSNØKKEL 

Sang- og musikklag 

Tilskudd fra kulturmidlene kan ikke overstige halvparten av lagets kostnader. 

 

AKTIVITETSSTØNAD - 3/4 AV MIDLENE 

Aktiviteter for medlemmer under 19 år: 2,0 poeng 

Aktiviteter for medlemmer over 19 år: 1,0 poeng 

 

ANDRE AKTIVITETER/ SPESIELLE TILTAK – ¼ AV MIDLENE 

Spesielle arrangementer, aktiviteter og kurs som i størrelse eller innhold går utenom lagets ordinære 
aktiviteter: 

Pr arrangement/ kurs: 1,0-3,0 poeng (maks 6 poeng per lag) 

Deltakelse på arrangement/ kurs: 0,5-3,0 poeng (maks 6 poeng per lag) 

Investeringer: 1,0-5,0 poeng (maks 8 poeng per lag) 

 

Eventuelt andre aktiviteter/ forhold: Inntil 3 poeng 
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FORDELINGSNØKKEL FOR 2019 
Beregning av tilskudd for Idrettslag og Friluftslag 

 
Tilskudd fra kulturmidlene kan ikke overstige halvparten av lagets kostnader. 

 
        1.  GRUNNSTØNAD - 1/4 AV MIDLENE 
 

Poeng utfra medlemstall: 
Inntil   25 medlemmer        1 poeng 125 - 150 medlemmer        6 poeng 
 26  -   50 medlemmer        2 poeng 151 - 175 medlemmer        7 poeng 
 51  -   75 medlemmer        3 poeng 176 - 200 medlemmer        8 poeng 
 76  - 100 medlemmer        4 poeng 201 - 250 medlemmer        9 poeng 
101 - 125 medlemmer        5 poeng 251 og oppover                10 poeng 
       

+ poeng utfra innkommet medlemskontingent i kr: 
          Inntil   kr.   4000          1 poeng 
    kr. 4001 -  kr. 10000          2 poeng 
          Over    kr. 10001          3 poeng 

      
            2. AKTIVITETSTILSKUDD - 1/2 AV MIDLENE 
 
0 – 4,0 poeng for hver hovedaktivitet tilsluttet særforbund. 
Årsrapport og regnskap må vise at det har vært aktivitet.           
        Fordeles etter skjønn fra Idrettsrådet!  
  
 
3. ANDRE AKTIVITETER/SPESIELLE TILTAK - 1/4 AV MIDLENE 
 
3.1. For aktiviteter som ikke er medlem i særforbund: 0 – 6.0 poeng.  
     Fordeles etter skjønn fra Idrettsrådet etter antall  
     aktiviteter og deltakere iflg. årsberetning og regnskap.  
  
 
3.2. Eldre, bistandstrengende og funksjonshemmede: 0 – 6,0 poeng. 
     Fordeles etter skjønn fra Idrettsrådet,  
     iflg. årsberetning og regnskap. 
  
 
3.3. Deltakelse i kompetanseutvikling og representasjonsoppgaver over   
     kubb-foreningsnivå: 0 – 6,0 poeng. 
     Fordeles etter antall deltakere og oppmøter iflg. årsberetning. 
  
3.4. Deltakelse i konkurranser utafor område/krets: NNM, NM, Cup'er o.l:  
     0 – 6.0 poeng.  
     Fordeles etter antall deltakere og konkurranser iflg. årsberetning. 
 
3.5. Trener, leder og dommerutdanning: 0 – 6.0 poeng.  
     Fordeles etter antall kudeltakere og antall kurs iflg.      
     årsberetning.
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Søknadsskjemaer kulturmidler per 2019, 
norsk              
   
SØKNADSSKJEMA FOR KULTURMIDLER 2019- Lag og foreninger 
 
                  SØKNADSFRIST , dato 19.05.2019 
  
1.0 OPPLYSNINGER OM SØKEREN/LAGET    
                             
 1.1 Lagets navn:___________________________________             Bankkto.nr:_______________    
                                                                   
                                                                                                               Postgironr:_______________    
                                                                   
Leders navn:_________________________Adresse:_________________________________    
 
Kass.navn:__________________________Adresse:________________________________                                                                                                                         
                                                                  
1.2 Lagets formål:                                        
                                                                  
        _____________________________________________________________________________       
                                                                   
_____________________________________________________________________________  
                                                         
        _____________________________________________________________________________         
                                                                  
 1.3.  Lagets utbredelse , (medlemmenes hjemstedsadr): 
 
          (sett X): 
Kommunen  (     ) 
 
Utafor kommunen  (     ) 
   
1.4.  Samlet medlemstall:  ______ 
 
          Antall medlemmer under 19 år:    ___________        
 
1.5 Medlemskontingent størrelse:                               
                                                                  
        Aktive: Barn   kr __________ Voksne  kr__________ Familie  kr.__________ 
        Støttemedlemmer kr.   ___________                                
                                                                  
                                                                   
2.0 AKTIVITETER OG KOSTNADER  
 
 2.1 Beskriv hvilke aktiviteter laget har hatt de siste år, og kostnadene laget har hatt på aktiviteten 
(i henhold til årsmelding og regnskap)  
    
              
Aktiviteter                                                      B/U*   V*        Kostnader sist avlagte regnskap 
1.     
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
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*B/U: barn/ unge V: voksne 
 
Dersom det ikke er nok linjer, bruk eget ark. Vil dere skrive mer utfyllende, legg gjerne ved eget skriv.                                                                      
 
2.2. Eventuelt annet laget  mener kan være av betydning ved fordeling av kulturmidlene: 
 
__________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
3.0. UTDRAG FRA REGNSKAPET : 
                                        
 3.1. Totale utgifter:              ___________________           
                                                                   
                                                                                                                                    
 3.2. Totale inntekter:             ___________________           
                                                                  
                                                                   
                                                                   
 3.3  Resultat:                         ___________________           
                                                                   
                                                                   
                                                                   
 3.4. Inntekt fra medlemskontingent:___________________           
                                                                   
                                                                   
                                                                  
  3.5. Tilskudd fra Kåfjord kommune utenom kulturmidler i 2018:  
   
Hvilke?: 
  
        ---------------------------------   kr.___________________           
                                                                  
                                                                   
        ---------------------------------    " ___________________           
                                                                  
                                                                   
  3. 6. Eventuelle kommentarer/forklaringer til regnskapet:         
                                                                   
        __________________________________________________________ 
                                                                   
        __________________________________________________________ 
                                                                   
        __________________________________________________________ 
                                                                   
 
        Sted:____________________ Dato:_______                     
                                                                   
                                                                   
        Underskrift:__________________________                     
                                                                   
                                                                   
         Vedlegg:  (   ) Revidert regnskap  
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                          (  ) Årsmelding     
                          (   ) Budsjett    
SØKNADSSKJEMA FOR KULTURMIDLER 2019 -   IDRETTS- OG FRILUFTSLAG 
 
                  SØKNADSFRIST: dato 19.05.2019 
 
 1.0.  OPPLYSNINGER OM SØKEREN/ LAGET:   
                             
 1.1.  Lagets navn:___________________________________            
 
 Bankkto.nr.:____________________________________ Postgiro-nr.:_______________    
                                                                   
Leders navn:___________________________Adresse:_________________________________   
 
Kassnavn:_____________________ Adresse:________________________________                                                
                                                                   
                                                                   
1.2.  Lagets formål:                                        
                                                                  
 _____________________________________________________________________________       
                                                                   
_____________________________________________________________________________  
                                                                
_____________________________________________________________________________                                                           
 
   
1.3.  Samlet medlemstall:  ……………  
 
Derav aktive  medlemmer:………….  Derav passive medlemmer (støttemedlemmer):……….           
                             
         Antall medlemmer under 19 år:    ___________        
 
1.4.  Medlemskontingent størrelse:                               
                                                                  
        Aktive: Barn   kr __________ Voksne  kr__________ Familie  kr.__________ 
 
        Støttemedlemmer kr.   ___________                                
           
1.5. Sum inntekt fra medlemskontigent:_Kr. __________________           
                                                        
                                                                   
2.0 AKTIVITETER OG KOSTNADER  
 
 2.1 Hovedaktiviteter (tilslutta særforbund):     
    
 Hovedaktivitet(er) :                                                                      Kostnader sist avlagte regnskap:
1.   
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
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Dersom det ikke er nok linjer, bruk eget ark.                   
                                                              
        
                                                              
  3.0 Andre aktiviteter                                            
  3.1.Aktiviteter (ikke tilslutta særforbund) : 
 
 Aktiviteter:                                                                          Kostnader sist avlagte regnskap: 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
3.2. Eldre, bistandstrengende og funksjonshemmede: 
          
Aktivitet for:                                         Type aktivitet                          Kostnader sist avlagte regnskap: 
Eldre:   
Bistandstrengende:   
Funksjonshemmede:   
   

 
3.3. Representasjonsoppgaver over klubbnivå:  
 
 Verv :                                     Nivå  :                                    Tidspunkt  :                            Sted : 
    
    
    
    

 
3.4. Deltakelse i konkurranser utafor område/krets: NNM, NM, Cup’er og lignende  
 
Antall deltakere:                    Nivå:                                     Tidspunkt:                              Sted: 
    
    
    
    
    
    

 
 
 3.5. Trener, leder og dommerutdanning: 
 
   Navn:                                  Hvilken utdanning?               Tidspunkt:                             Sted: 
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4.0. UTDRAG FRA REGNSKAPET : 
                                        
 4.1. Totale utgifter:              ___________________           
                                                                   
                                                                  
                                                                   
 4.2. Totale inntekter:             ___________________           
                                                                  
                                                                   
                                                                   
 4.3 .Resultat:       ___________________ (overskudd + og underskudd -)                                 
                                                                  
 
                                                                   
  4.6. Eventuelle kommentarer/forklaringer til regnskapet:         
                                                                   
        __________________________________________________________ 
                                                                   
        __________________________________________________________ 
                                                                   
        __________________________________________________________ 
                                                                   
 
        Sted:____________________ Dato:_______                     
                                                                   
                                                                   
        Underskrift:__________________________                     
                                                                   
                                                                   
                                                                   
        Vedlegg:  (   ) Revidert regnskap  for 2018                   
                                                                  
                         (  ) Årsberetning for 2018  *                              
                                                                  
                         (   ) Budsjett  for 2019                              
                                                                  
*Årsmeldingen må beskrive lagets aktivitetsnivå som: 
1. Antall treninger og til hvilke perioder 
2. Antall deltakere på treningene. 
3. Antall konkurranser heime og borte. 
4. Antall deltakere på konkurransene. 
5. Sosiale aktiviteter. 
6. Barneidrettsaktiviteter 
7.   Annet som viser lagets aktivitetsnivå. 
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               SØKNADSSKJEMA FOR KULTURMIDLER 2019-   Sang og musikklag 
 
                SØKNADSFRIST: 19.05.19 
  
1.0 OPPLYSNINGER OM SØKEREN/LAGET    
                             
 1.1 Lagets navn:___________________________________             Bankkto.nr:_______________    
                                                                   
                                                                                                               Postgironr:_______________    
                                                                   
Leders navn:___________________________Adresse:_________________________________    
                                                                                                                                                               
Kass.navn:____________________________Adresse:________________________________                                           
                                                                   
1.2 Lagets formål:                                        
                                                                  
 _____________________________________________________________________________       
                                                                    
_____________________________________________________________________________  
                                                         
_____________________________________________________________________________                                                           
                                                                  
 1.3.  Lagets utbredelse , (medlemmenes hjemstedsadr): 
 
 (sett X): 
 
Kommunen   (     )  
 
Utafor kommunen  (     ) 
   
1.4.  Samlet medlemstall:  _________ 
 
                             
          Antall medlemmer under 19 år:    ___________        
 
1.5 Medlemskontingent størrelse:                               
                                                                  
        Aktive: Barn   kr __________ Voksne  kr__________ Familie  kr.__________ 
         
Støttemedlemmer kr.   ___________                                                                                 
 
                            
2.0 AKTIVITETER OG KOSTNADER  
 
 2.1 Beskriv hvilke aktiviteter laget har hatt de siste år, og kostnadene laget har hatt på 
aktiviteten (i henhold til årsmelding og regnskap)  
    
    Aktivitet(er) :                                        B/U*    V*      Kostnader sist avlagte regnskap:
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     

*B/U og V: Barn/ unge og voksne 
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Dersom det ikke er nok linjer, bruk eget ark 
 
Dersom det ikke er nok linjer, bruk eget ark        
                                                              
  2.2 Arrangement der laget selv er arrangør                                            
  
          Navn på arr./type                                                   Overskudd/underskudd 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 
 
2.3  Arrangement laget har deltatt på 
          
        Navn på arr./type                                                        Kostnader/evt. honorar 
1.   
2.   
3.   
4.   

 
 
 
2.4 Eventuelt annet laget mener kan være av betydning ved fordeling av kulturmidlene: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
     
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. INVESTERINGER 
 
   Investering/       Kostnad for laget 
1.   
2.   
3.   
4.   

 
 
 
 
 
4.0. UTDRAG FRA REGNSKAPET : 
                                        
 4.1. Totale utgifter:              ___________________           
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 4.2. Totale inntekter:             ___________________           
                                                                  
                                                                                                                                  
 4.3 .Resultat:                         ___________________           
                                                                   
                                                                                                                                  
 4.4. Inntekt fra medlemskontingent:___________________           
                                                                   
                                                                   
                                                                  
  4.5. Tilskudd fra Kåfjord kommune utenom kulturmidler i 2018:  
   
Hvilke?: 
  
        ---------------------------------   kr.___________________           
                                                                                                                               
                                                                   
        ---------------------------------    " ___________________           
                                                                  
                                                                   
  4.6. Eventuelle kommentarer/forklaringer til regnskapet:         
                                                                   
        _________________________________________________________________________________ 
                                                                   
        _________________________________________________________________________________ 
                                                                   
        _________________________________________________________________________________ 
                                                                   
 
        Sted:____________________ Dato:_______                     
                                                                   
                                                                   
        Underskrift:__________________________                     
                                                                   
                                                                   
                                                                   
        Vedlegg:  (   ) Revidert regnskap                           
                                                                  
                         (  ) Årsmelding    
                                                                  
                         (   ) Budsjett                                  
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SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL INVESTERINGER, 
VEDLIKEHOLD, DRIFT OG LEIE AV HUS OG ANLEGG, ÅR 2019 

 
IKKE SØK TILSKUDD TIL DE INVESTERINGER, VEDLIKEHOLD, DRIFT OG LEIE AV HUS OG 
ANLEGG SOM LAGET HAR FÅTT KOMMUNALT TILSKUDD TIL I 2018. 
 
DISSE KOSTNADENE ER IKKE TILSKUDDSBERETTIGET, SIDEN DET ALLEREDE ER GITT 
KOMMUNALT TILSKUDD TIL DETTE! 
 
 SØKNADSFRIST: 19.05.2019           
 
1.0.OPPLYSNINGER OM SØKEREN/LAGET  
1.1 .Lagets navn:____________________  Tlf:______________ 

Bankkto.nr:______________Leders navn:______________________ 
Adresse:__________________                                                                  

   Kasseres navn :___________________ Adresse:__________________ 
 
1.2. Lagets formål: 
 
 
 

1.3. Medlemstall:_____________ 
 
2.0 INVESTERINGER HUS/ANLEGG I 2018  
2.1 Anleggets/husets navn: __________________________ 
    _________________________________________________ 
 
2.2 Totalkostnad:          kr.___________  
2.3 Finansiering: 
    a) Tilskudd,gaver o.a. kr.___________       
    b) Egne midler kr._______________  
    c) Lån kr.__________________ 
2.4 Søknadssum: (b og c)                                                                                kr.__________________ 
 
3.0 DRIFTSKOSTNADER EGNE HUS/ANLEGG I 2018                       
3.1 Husets/anleggets navn:_______________________ 
    _____________________________________________ 
    Renter på lån:              kr.__________  
    Vaskeutgifter:               “ __________  
    Strømutgifter:               “__________  
    Vedlikeholdsutgifter:    “ __________     
    Andre utgifter _ _ _ _ _ _   ” __________  
    .........................................    “ __________  
 
    Søknadsum:                                                                                                        
kr._________________    
 
3.2 Leieutgifter hus/anlegg: 
    Husets/anleggets navn/eier:_______________ 
    __________________________________________ 
           Søknadssum:         kr.__________ 
 
3.3. Samlet søknadssum for 2.4 + 3.1 + 3.2= kr.__________________ 
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3.4. Ekstraordinære kommunale tilskudd mottatt  
     i 2018 til dekning av post 3.1 eller 3.2. kr.____________ 
 
 4.0.Eventuelle kommentarer/forklaringer til søknadssummene 

 
 
 
 
 
 

 
5.0 REGNSKAPSRESULTAT                                             
5.1 Regnskapstall                                               
                                                                  
Sum utgifter iflg. regnskap: kr. ______________          
                                                                  
                                                                  
Sum inntekter iflg. regnskap: kr.____________                                                                                             
Overskudd/underskudd kr. ______________  
          (Overskudd + underskudd -) 
                                                                  
  5.2 Eventuelle kommentarer/forklaringer til regnskapet 
      kan føres her eller på et eget ark.  
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Sted:____________________       Dato:____________________ 
  
 
 
Underskrift:______________________________  
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Samlet søknadsskjemaer per 2019 på samisk 
 
 KULTURDOARJAGA OHCANSKOVVI  2019 –  Searvvit ja ovttastumit 
 
   OHCANÁIGEMEARRI: 19.05.2019 
 
1.0 OHCCI / SEARVVI DIEĐUT  
 
1.1 Searvvi namma:___________________________________________ __________________________ 
 
 Báŋkokonto.nr:   ___________________________ Poastagironr:  ____________________________ 
 
 Jođiheaddji: ___________________________ __ Čujuhus:    ____________________________  
 
 Ruhtadoalli: ______________________________  Čujuhus:   ____________________________  
 
 
1.2 Searvvi ulbmil:  
 _____________________________________________________________________________ 
 
  _____________________________________________________________________________  
  
 _____________________________________________________________________________ 
  
 
1.3. Searvvi viidodat, (miellahtuid siidačujuhusat): 
 
 (merke X): 
 
 Suohkanis     (      )  
 
 Suohkana olggobealde (      ) 
   
1.4.  Miellahtuid lohku oktiigait: _________ 
  
   Miellahtut vuollil 19 jagi:     _________ 
 
1.5  Miellahttomávssu sturrodat:  
 
 Aktiivvat: Mánát  ru. __________   Rávesolbmot ru. __________      Bearaš ru. __________ 
 
 Doarjjamiellahtut ru. ___________  
  
2.0 DOAIMMAT JA GOLUT  
 
2.1 Čále mat doaimmat searvvis leat leamaš maŋimuš jagiin, ja makkár golut dáin doaimmain leat leamaš  
  (jahkedieđáhusa ja rehketdoalu vuođul)  
 
  Doaibma /doaimmat:        M/N(*  R(*   Golut maŋimuš rehketdoalu vuođul:
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     

(* M/N = mánát/nuorat,  R = rávesolbmot 
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Juos eai leačča doarvái linját, geavat sierra árkka. Juos sihtabehtet addit dárkilut dieđuid, sáhttibehtet 
bidjat čuvvosin sierra čállosa. 
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 2.2 Iežá mas searvi oaidná leat mearkkašumi kulturdoarjagiid juohkimis:  
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. REHKETDOALLU VUOSIHA: 
 
3.1 Oppalaš golut:     ___________________  
 
 
3.2 Oppalaš sisaboađut:     ___________________ 
 
 
3.3 Rehketdoalloboađus:    ___________________ 
 
 
3.4 Sisabođut miellahttomávssuin: ___________________ 
 
 
 
3.5 Doarjagat Gáivuona suohkanis jagis 2017 (earret kulturdoarjaga):  
 
 Mat? 
  
 ..................................................................  ru.___________________  
 
 
 ..................................................................  ru. ___________________  
 
 
3.6 Vejolaš kommenttat / čilgehusat rehketdollui:  
 
 _________________________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________________ 
 
 
 Báiki: _______________________________  Beaivemearri:_______/_____  _________ 
 
 
 Vuolláičálus: _____________________________________ 
 
 
 
 Čuvvosat:   (   ) Dárkkistuvvon rehketdoallu   
    (  ) Jahkedieđáhus   
    (   ) Bušeahtta  
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KULTURDOARJAGA OHCANSKOVVI  2019 –  Valáštallan- ja olgodaddansearvvit 
 
    OHCANÁIGEMEARRI: 19.05.2019 
 
1.0 OHCCI /SEARVVI DIEĐUT  
 
1.1 Searvvi namma:___________________________________  
 
  Báŋkokonto nr:   ___________________________ Poastagironr: ____________________  
 
  Jođiheaddji: ___________________________ __ Čujuhus:   _________________________ 
  
 
  Ruhtadoalli: ______________________________  Čujuhus: _______________________ 
   
 
1.2 Searvvi ulbmil:  
  
 _____________________________________________________________________________ 
 
  _____________________________________________________________________________  
  
      _____________________________________________________________________________                                                           
  
                                                                  
  
   
1.3.  Ollislaš miellahttomearri:  ___________   
 
        Dain leat aktiivvalaš miellahtut: _______,  ja passiivvalaš miellahtut (doarjjamiellahtut): _______ 
. 
                             
        Miellahtut vuollil 19 jagi:    ___________        
 
1.4.  Miellahttomávssu sturrodat:                               
                                                                  
        Aktiivvat: Mánát ru. __________  Rávesolbmot  ru.__________  Bearaš ru.__________ 
 
        Doarjjamiellahtut ru.  ___________                                
           
1.5. Miellahttomávssut oktiigait:  ru. __________________           
                                                        
                                                                   
2.0 DOAIMMAT JA GOLUT  
 
2.1 Váldodoaimmat (čatnasan sierralihttui)    
    
  Váldodoaibma/-doaimmat :                                        Golut maŋimuš rehketdoalu mielde: 
1.   
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
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8.  
9.  

 
 
Juos eai leačča doarvái linját, geavat sierra árkka.  
                                                              
3.0 Iežá doaimmat                                            
3.1.Doaimmat (mat eai leat čatnasan sierralihttui) : 
 
 Doaimmat:                                                                          Golut maŋimuš rehketdoalu mielde: 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
3.2. Boarrásat, oadjodárbbašeaddjit ja doaibmahehttejuvvon olbmot: 
          
Geasa doaimmat leat:          Mat doaimmaid:                     Golut maŋimuš rehketdoalu mielde: 
Boarrásiidda:   
Oadjodárbbašeddjiide:   
Doaibmahehttejuvvon olbmuide:   
   

 
3.3. Ovddasteamit báikkálašdási bajábealde:  
 
 Ovddasteapmi:       Dássi:                                    Áigemearri:                      Báiki: 
    
    
    
    

 
3.4. Oassálastin gilvvuide guovllu olggobealde:  Davvi-Norgga meašttirg., NM, Cup’at jna 
 
Oasseváldiid lohku:                 Dássi:                                    Áigemearri:                      Báiki: 
    
    
    
    
    
    

 
      
 
 3.5. Hárjeheaddji-, jođiheaddji- ja duopmároahppu: 
 
   Namma:                                Mii oahpuid?                          Áigemearri:                      Báiki: 
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4.0. REHKETDOALLU VUOSIHA : 
  
 4.1. Ollislaš golut:  ___________________  
 
 
 
4.2. Ollislaš boađut: ___________________ 
 
 
 
4.3 .Boađus:   ___________________  (vuoitu +, ja vuolláibáza -)  
 
 
 
4.4. Vejolaš kommenttat / čilgehusat rehketdollui: 
 
 __________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________ 
 
 
 Báiki: _________________________  Beaivemearri:_____ /_____ ________  
 
 
 Vuolláičálus: ___________________________________________  
 
 
 
 Čuvvosat:   (   ) Dárkkistuvvon rehketdoallu  2018 
 
     (  ) Jahkedieđáhus  2018 *) 
 
     (   ) Bušeahtta   2019                   
 
 
 
*) Jahkedieđáhus galgá govvidit searvvi aktivitehtadási dego: 
1. - hárjehallamiid logu ja guđet áigodagain, 
2. - oasseváldiid logu hárjehallamiin, 
3. - gilvvuid logu sihke "siiddas" ja "guossis", 
4. - oasseváldiid logu gilvvuin, 
5. - sosiálalaš doaimmaid, 
6. - mánáidlášmmohallandoaimmaid, ja  
7. - iežá mii vuosiha searvvi aktivitehtadási. 
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KULTURDOARJAGA OHCANSKOVVI  2019 –  Lávlun ja musihkasearvvit 
 
  OHCANÁIGEMEARRI: 19.05.19 
 
1.0 OHCCI / SEARVVI DIEĐUT  
 
1.1 Searvvi namma:___________________________________________ __________________ 
 
 Báŋkokonto.nr:   ___________________________ Poastagironr: ____________________  
 
 Jođiheaddji: ___________________________ __ Čujuhus:   _________________________ 
  
 
 Ruhtadoalli: ______________________________  Čujuhus:  _________________________ 
  
 
1.2 Searvvi ulbmil:  
 _____________________________________________________________________________ 
 
  _____________________________________________________________________________  
  
 _____________________________________________________________________________ 
  
 
1.3. Searvvi viidodat, (miellahtuid siidačujuhusat): 
 
 (merke X): 
 
 Suohkanis     (      )  
 
 Suohkana olggobealde (      ) 
   
1.4.  Miellahtuid lohku oktiigait: _________ 
  
   Miellahtut vuollil 19 jagi:     _________ 
 
1.5  Miellahttomávssu sturrodat:  
 
 Fásta: Mánát  ru. __________   Rávesolbmot ru. __________  ______________________     
Bearaš ru. __________ 
 
 Doarjjamiellahtut ru.  ___________  
 
  
2.0 DOAIMMAT JA GOLUT  
 
 2.1 Čále mat doaimmat searvvis leat leamaš maŋimuš jagiin, ja makkár golut dáin doaimmain leat 
leamaš  
  (jahkedieđáhusa ja rehketdoalu vuođul)  
 
  Doaibma /doaimmat:       M/N(*  R(* Golut maŋimuš rehketdoalu vuođul:
1.     
2.     
3.     
4.     
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5.     
6.     
7.     

(* M/N = mánát/nuorat,  R = rávesolbmot 
 
Juos eai leačča doarvái linját, geavat sierra árkka. 
 
Juos eai leačča doarvái linját, geavat sierra árkka. 
 
2.2 Lágideamit main searvi ieš lea lágideaddjin 
  
  Lágideami namma/šládja          Vuoitu/vuolláibáza 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 
 
2.3  Lágideamit maidda searvi lea oassálastán  
 
  Lágideami namma/šládja        Golut/bálkkát jna. 
1.   
2.   
3.   
4.   

 
 
 
2.4 Iežá mas searvi oaidná leat mearkkašumi kulturdoarjagiid juohkimis:  
 
__________________________________________________________________________________

__ 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________
___ 
 
 
3. INVESTEREMAT 
 
    Investeren              Searvvi golut 
1.   
2.   
3.   
4.   

 
 
4.0. REHKETDOALLU VUOSIHA: 
 
4.1 Oppalaš golut:     ___________________  
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4.2 Oppalaš sisaboađut:     ___________________ 
 
 
4.3 Rehketdoalloboađus:    ___________________ 
 
 
4.4 Sisabođut miellahttomávssuin: ___________________ 
 
 
 
4.5 Doarjagat Gáivuona suohkanis jagis 2018  earret kulturdoarjaga):  
 
 Mat? 
  
 ..................................................................  ru.___________________  
 
 
 ..................................................................  ru. ___________________  
 
 
4.6 Vejolaš kommenttat / čilgehusat rehketdollui:  
 
 _______________________________________________________________________________
__ 
 
 _______________________________________________________________________________
__ 
 
 _______________________________________________________________________________
__ 
 
 
 Báiki: _______________________________  Beaivemearri:_______/_____  _________ 
 
 
 Vuolláičálus: _____________________________________ 
 
 
 
 Čuvvosat:   (   ) Dárkkistuvvon rehketdoallu   
 
    (  ) Jahkedieđáhus   
 
    (   ) Bušeahtta  
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OHCAN OAŽŽUT SUOHKANLAŠ DOARJAGA VIESUID JA RUSTTEGIID 
INVESTEREMIIDDA, DIVVUMIIDDA, DOAIBMAGOLUIDE JA LÁIGGUIDE, JAGIS 2019 

 
Ale oza doarjaga daid viessoinvesteremiidda, divvumiidda, doaibmagoluide ja láigguide maidda leat 
ožžon doarjaga suohkanis jagis 2018. 
Daidda goluide ii leat vejolašvuohta oažžut doarjaga dasgo daidda lea juo ovdal juolluduvvon 
suohkanlaš doarjja! 
 
OHCANÁIGEMEARRI:  19.05.2019 
 
1.0. OHCCI / SEARVVI DIEĐUT  
1.1. Searvvi namma:_________________________

 Tel:_______________________________________ 
Báŋ

kokontu:________________________________ 
Jođiheaddji namma:___________________________

 Čujuhus:___________________________________ 
Ruhtadoalli namma:___________________________

 Čujuhus:___________________________________ 
 
1.2. Searvvi ulbmil: 
 
 
 

 
1.3. Miellahttomearri:_____________ 
 
2.0. INVESTEREMAT VIESUT/RUSTTEGAT JAGIS 2018 
2.1. Rusttega / viesu namma: ____________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 
2.2. Ollislaš golut:             ru.___________  
2.3. Ruhtadeapmi: 

a) Doarjagat,skeaŋkkat jdd.          ru.___________ 
b) Iežas oassi   ru.___________ 
c) Loanat    ru.___________ 

 
2.4. Supmi mii ohccojuvvo (b ja c):       ru.___________ 
 
3.0. IEŽAS VIESUID / RUSTTEGIID DOAIBMAGOLUT JAGIS 2018 
3.1. Rusttega / viesu namma: ______________________________________________ 

________________________________________________________________ 
Loatnareanttut:   ru.___________ 
Bassangolut   ru.___________ 
El-rávdnjegolut   ru.___________ 
Divvungolut:   ru.___________ 
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Eará golut:   ru.___________ 
....................................................... ru.___________  

=  Supmi mii ohccojuvvo: 
 ru.____________ 

 
3.2. Viesuid / rusttegiid láigogolut: 

Rusttega / viesu namma / eaiggát:_____________________________________ 
________________________________________________________________ 

Supmi mii ohccojuvvo: 
 ru.____________ 

 

 
3.3 Ohcansupmi oktiigait čuoggáin 2.4 + 3.1 + 3.2:     ru.____________ 
 
3.4. Čuoggáid 3.1 ja 3.2 goluid gokčamii lea ožžojuvvon suohkanlaš 

liigedoarjja jagis 2018         ru.____________ 
 
 
4.0. VEJOLAŠ KOMMENTÁRAT / ČILGEHUSAT OHCANSUPMIIDE  

 
 
 
 
 
 

 
5.0. REHKETDOALLOBOAĐUS  
5.1. Rehketdoalu logut 
 

Golut rehketdoalu mielde:  ru. ______________  
 
 

Sisaboađut rehketdoalu mielde: ru. ______________  
 
 

Vuoitu / vuolláibáza  ru. ______________  
(vuoitu +,  ja vuolláibáza -) 

 
 
5.2. Vejolaš kommentáraid / čilgehusaid rehketdollui sáhttá čállit dása  

dahje sierra árkii. 
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Báiki:_______________________________ Beaivemearri: ________/_______ __________ 
 
 
 
Vuolláičálus:__________________________________ 
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Samlet veiledningsskjemaer per 2019 på norsk 
 
               VEILEDNING TIL SØKNADSSKJEMA FOR KULTURMIDLER 2019              
 
                               LAG OG FORENINGER 
 
                               
        I tillegg til ferdigutfylt søknadsskjema skal følgende være 
        vedlagt søknaden: 
                 - årsmelding for 2018 
                 - revidert regnskap for 2018 
                 - budsjett 2019 
                  
 
        Dersom årsmelding eller regnskap mangler, vil ikke søknaden bli      
        behandlet 
 
        For alle rubrikker i skjemaet kan eget ark benyttes dersom det 
        er for liten plass. Husk da å merke av på arket hvilket punkt 
        det gjelder. 
 

1.0 Opplysninger om søkeren/laget 
 

        1.1, 1.2 og 1.3; ingen kommentar. 
 
   1.4  Alle medlemmer telles med,  
        Oppgi tallene for de "under 19 år". 
 
   1.5  Kronebeløp for de(n) medlemskontingent-ordningen(e) man har. 
 
   2.0 Aktiviteter og kostnader 
   2.1  I denne rubrikken skal man ramse opp de(n) aktivitet(er) 
        laget/søkeren har. 
        For hver aktivitet skal man trekke ut kostnadene laget har 
        hatt på den aktiviteten gjennom året. Tallene hentes ut fra 
        siste års regnskap. Dette gjelder kostnader til drift, 
        investeringskostnader føres under punkt 3.0. 
 
        Før opp hvor mange av deltakerne som er over og under 19 år for 
        hver aktivitet. 
 
   2.2  Under annet fører man opp slikt som kan ha betydning for 
        tildelingen av kulturmidler. F.eks. hendelser som har påført 
        laget/søkeren ekstrautgifter siste år. Se også 
        fordelingsnøkkelen. 
 
        
   3.0 UTDRAG FRA REGNSKAPET 
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   3.1 Før opp Deres totale utgifter fra siste års reviderte regnskap. 
 
   3.2 Før opp Deres totale inntekter fra siste års reviderte regnskap. 
 
   3.3 Før opp Deres resultat (Punkt 3.2 minus punkt 3.1) fra siste års 
       reviderte regnskap. 
 
   3.4 Før opp beløpet Dere har fått fra innbetalte medlemskontingenter 
       siste år. 
 
   3.5 Her føres tilskudd laget har fått fra Kåfjord kommune, utenom 
       kulturmidler, siste år. Før opp beløp og hva slags type 
       tilskudd det gjelder. 
 
   3.6 Dersom du føler at tallene i regnskapet ikke gir det korrekte 
       økonomiske bildet av aktivitetene i laget, kan du 
       kommentere/forklare her. 
 
 
   Til slutt krysses det av for vedleggene som er medsendt søknaden. 
 
        Ta gjerne kontakt med Kåfjord kommune om noe er uklart  
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VEILEDNING TIL SØKNADSSKJEMA FOR KULTURMIDLER 2019 
 

IDRETTS- OG FRILUFTSFORMÅL 
 

 I tillegg til ferdigutfylt søknadsskjema skal følgende være vedlagt søknaden: 
 
a) årsberetning for 2018 som beskriver lagets aktivitetsnivå som:  

1. Antall treninger og til hvilke perioder. 
2. Antall deltakere på treningene. 
3. Antall konkurranser hjemme og borte. 
4. Antall deltakere på konkurransene. 
5. Sosiale aktiviteter 
6. Barneidrettsaktiviteter. 

      7.  Annet som viser lagets aktivitetsnivå. 
b) revidert regnskap for 2018 
c) budsjett for år 2019 bør også legges ved dersom dette er mulig! 
 
  Dersom årsmelding eller regnskap mangler, vil ikke søknaden bli behandlet. 
  For alle rubrikker i skjemaet kan eget ark benyttes dersom det er for liten  
  plass. Husk da å merke av på arket hvilket punkt det gjelder. 
 

1.0 Opplysninger om søkeren/laget: 
 
   1.1 og 1.2:  Ingen kommentar. 
 
   1.3.  Alle medlemmer telles med, men husk å skille mellom aktive  og støttemedlemmer. Det er  

viktig at en oppgir tallene for  ”under 19 år” så nøyaktig som en kan. 
          
  Definisjon aktiv: Et medlem er aktiv dersom det deltar i lagets aktiviteter. 
          (se 2.1 + aktiviteter som er nevnt under pkt. 3.)  
          Definisjon støttemedlem: Medlemmer som støtter laget og deltar i                                       
          arbeidet for å fremme lagets aktiviteter. 
 

1.4. Spesifiser kronebeløpene for de(n) medlemskontingent-ordningen(e) man har. 
 
   1.5. Samlet inntekt fra medlemskontingent hentet fra regnskapet.  
 
   2.0.   Aktiviteter og kostnader: 
           Årsberetningen må vise til at laget har hatt aktiviteter der det søkes om midler! 
           Definisjon kostnader: Alle kostnader til drift!   Investeringer holdes utenom. 
 

2.1   I denne rubrikken skal man ramse opp den/de hovedaktivitet(er) laget/søkeren har.  
           Med hovedaktivitet mener man her "avdelinger" i laget som er medlem av et særforbund, 
           f.eks. skiforbundet, fotballforbundet m.v. 
           For hver hovedaktivitet skal man ta med kostnadene laget har hatt til denne aktiviteten  
           gjennom året. Tallene hentes ut fra siste års regnskap. 
 
   3.0. Andre aktiviteter  
 
3.1. Her er det aktiviteter som ikke har medlemskap i 
       særforbund som skal føres opp. Dette er idrettsaktiviteter hvor laget  
       ikke er tilslutta særforbund f.eks barneidrettsgrupper,trimgrupper,  
       trimkasser og lignende. Kostnader fra siste års regnskap føres 
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       inn for hver aktivitet dersom det er mulig. 
 
3.2. Dersom ditt lag har tilbud om aktiviteter for eldre og/eller 
       bistandstrengende/funksjonshemmede, skal disse føres opp her. Med eldre        
       menes personer over 67 år. 
 
3.3. Representasjonsoppgaver over klubb eller lag/foreningsnivå utenfor kommunen     
       skal inn i denne rubrikken. Gjelder både ledere/instruktører dommere og             
       aktive utøvere.  Hvor representasjonen har funnet sted, tidsrom og på  
       hvilket nivå, skal også føres opp her. 
 
3.4.  Her skal deltakelser utenfor område/krets siste år føres opp. 
        Slikt som NNM, NM, cup'er, o.l. 
        Før på hvor mange som har deltatt fra Deres lag/forening, tidspunkt, på 
        hvilket nivå og hvor arrangementet fant sted. 
       Denne rubrikken gjelder kun utøvere, ikke ledere/instruktører. 
 
3.5. Her føres opp all kompetanseutvikling og utdannelse for trenere/instruktører 
       ledere og dommere.  Før opp navn, hvilken utdanning, tidspunkt og sted. 
 
4.0. UTDRAG FRA REGNSKAPET: 
 
4.1. Før opp Deres totale utgifter fra siste års reviderte regnskap. 
 
4.2. Før opp Deres totale inntekter fra siste års reviderte regnskap. 
 
4.3. Før opp Deres resultat (Punkt 4.2 minus punkt 4.1) fra siste års 
       reviderte regnskap, overskudd angis med pluss og underskudd  
       angis med minus foran. 
 
4.4. Dersom du føler at tallene i regnskapet ikke gir det korrekte 
       økonomiske bildet av aktivitetene i laget, kan du 
       kommentere/forklare her. 
 
   Til slutt krysses det av for vedleggene som er medsendt søknaden. 
 
Søknaden sendes til Kåfjord kommune, postmottak: post@kafjord.kommune.no  
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               VEILEDNING TIL SØKNADSSKJEMA FOR KULTURMIDLER 2019 
 
                               SANG OG MUSIKKLAG 
                                
        I tillegg til ferdigutfylt søknadsskjema skal følgende være 
        vedlagt søknaden: 
                 - årsmelding for 2018 
                 - revidert regnskap for 2018 
                 - budsjett 2019 
 
        Dersom årsmelding eller regnskap mangler, vil ikke søknaden 
        bli behandlet. 
 
        For alle rubrikker i skjemaet kan eget ark benyttes dersom det 
        er for liten plass. Husk da å merke av på arket hvilket punkt 
        det gjelder. 
 
        1.0 Opplysninger om søkeren/laget 
         
        1.1, 1.2 og 1.3; ingen kommentar. 
 
   1.4. Alle medlemmer telles med. Oppgi tallene for de "under 19 år". 
 
   1.5. Kronebeløp for de(n) medlemskontingent-ordningen(e) man har. 
 
        2.0 Aktiviteter og kostnader 
        
   2.1  I denne rubrikken skal man ramse opp de(n) aktivitet(er) 
        laget/søkeren har. 
        For hver aktivitet skal man trekke ut kostnadene laget har 
        hatt på den aktiviteten gjennom året. Tallene hentes ut fra 
        siste års regnskap. Dette gjelder kostnader til drift, 
        investeringskostnader føres under punkt 3.0. 
 
        Før opp hvor mange som er over og under 19 år for hver 
        aktivitet. 
 
   2.2  Her fører man opp egne arrangementer, aktiviteter og kurs som i 
        størrelse eller innhold går utenom lagets ordinære aktivitet. 
        Før også opp eventuelt overskudd/underskudd for arrangementet. 
 
   2.3  Har laget ditt deltatt på andres arrangement, fører disse opp 
        her. Før også opp om deltakelsen påførte laget kostnader 
        og/eller om dere fikk honorar for deltakelsen. 
   
   2.4  Under annet fører man opp slikt som kan ha betydning for 
        tildelingen av kulturmidler. F.eks. hendelser som har påført 
        laget/søkeren ekstrautgifter siste år. Se også 
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        fordelingsnøkkelen. 
 
   3.0  INVESTERINGER  
         
        Her føres investeringer laget har hatt siste år. 
        Tallene hentes fra siste års regnskap. 
 
   
 4.0 UTDRAG FRA REGNSKAPET 
         
   4.1 Før opp Deres totale utgifter fra siste års reviderte regnskap. 
 
   4.2 Før opp Deres totale inntekter fra siste års reviderte regnskap. 
 
   4.3 Før opp Deres resultat (Punkt 4.2 minus punkt 4.1) fra siste års 
       reviderte regnskap. 
 
   4.4 Før opp beløpet Dere har fått fra innbetalte medlemskontingenter 
       siste år. 
 
   4.5 Her føres tilskudd laget har fått fra Kåfjord kommune, utenom 
       kulturmidler, siste år. Før opp beløp og hva slags type 
       tilskudd det gjelder. 
 
   4.6 Dersom du føler at tallene i regnskapet ikke gir det korrekte 
       økonomiske bildet av aktivitetene i laget, kan du 
       kommentere/forklare her. 
 
   Til slutt krysses det av for vedleggene som er medsendt søknaden. 
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VEILEDNING TIL SØKNADSSKJEMA FOR TILSKUDD TIL INVESTERINGER, 
VEDLIKEHOLD, DRIFT OG LEIE AV HUS OG ANLEGG, I ÅR 2019 
 
 I tillegg til ferdigutfylt søknadsskjema skal følgende være vedlagt søknaden: 

 Årsmelding for 2018  
 Revidert regnskap for 2018 
 Budsjett for 2019 bør også sendes med. 

 
Dersom årsmelding eller regnskap mangler, vil ikke søknaden bli behandlet. 
 
Dersom kommunale tilskudd er mottatt til ett eller flere hus/anlegg i 2018, vil ikke laget få tilskudd til disse 
anleggene nå. Da det allerede er gitt kommunalt tilskudd, er ikke disse anleggene tilskuddsberettiget mer. 
 
 1.0 OPPLYSNINGER OM SØKEREN/LAGET 
 1.1, 1.2, 1.3: ingen kommentar. 
 
  2.0 INVESTERINGER HUS/ANLEGG 
  2.1 Ingen kommentar. 
  2.2 Her føres totalkostnad for anlegget fra 2018 regnskapet.     
  2.3. a)  Før opp mottatte tilskudd, gaver og annet. 
         b)  Før opp egne midler brukt til finansieringen. 
         c)  Før opp lånte midler til huset/anlegget. 

2.4. Sum av b og c er søknadssummen 
 
  3.0. DRIFTS- OG LEIEKOSTNADER HUS/ANLEGG 
  3.1. Dersom laget har eget hus/anlegg, skal kostnadene ved å drive huset/anlegget føres opp her.   
         Spesifiser andre utgifter som forsikring o.a. Alle tall hentes fra regnskapet for 2018. 
         Avdrag på lån tas ikke med.  Søknadssum: (Alle kostnader betalt med egne midler). 
   
  3.2. Dersom laget leier hus/anlegg til aktiviteter, skal leiekostnadene føres opp her.           
          Husleie til inntektsgivende arrangementer er ikke tilskuddsberettiget.    
          Søknadssum: (egne midler) 
   
  3.3. Summer postene 2.4, 3.1 og 3.2.  Den totale søknadssummen som skal føres opp her.  
 
  3.4. Før opp mottatte ekstraordinære kommunale tilskudd mottatt i 2018. 
  
  4.0. Dersom laget har kommentarer til søknadssummene, kan dette kommenteres her. 
                          
    5.0 REGNSKAPSRESULTAT 
    5.1 Fra regnskapet for 2018 henter du ut lagets totale utgifter og totale inntekter. 
          Stryk det som ikke er aktuelt av enten overskudd eller underskudd 
          Overskudd markeres med + og underskudd med – foran beløpet! 
    5.2 Dersom laget føler at tallene i regnskapet ikke gir det korrekte økonomiske bildet,              
          kan du kommentere/forklare dette her eller på et eget ark. 
 
Tilskuddet fordeles prosentvis i forhold til total godkjent søknadssum fra de søkerne som er 
tilskuddsberettiget. Tallene må lett kunne finnes i revidert regnskap. 
 
 Ta gjerne kontakt med Kåfjord kommune om noe er uklart.             
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Samlet veiledningsskjemaer per 2019 på 
samisk 

KULTURDOARJAGIID OHCANSKOVI RÁVVAGAT 2019 
 

SEARVVIT JA OVTTASTUMIT  
 

Devdojuvvon ohcanskovi lassin galget čuovvovaš áššebáhpárat čuovvut ohcamuša: 
                 - jahkedieđáhus 2018 
                 - dárkkistuvvon rehketdoallu 2018 
                 - bušeahtta 2019 
 
Juos jahkedieđáhus dahje rehketdoallu váilu, de ohcamuš ii gieđahallojuvvo. 
 
Gáit čuoggáide sáhtat geavahit sierra árkka juos leačča menddo uhcán sadji skovis. Muitte 

merket árkii man čuoggáid dat guoská.  
 
1.0 OHCCI / SEARVVI DIEĐUT 
 
1.1, 1.2 ja 1.3:  Eai leat kommenttat. 
 
1.4 Gait miellahtut rehkenastojuvvot mielde. Almmut maid  man gallis leat vuollil 19 jagi.  
 
1.5 Miellahttomávssu sturrodat dan/daid ortnega/ortnegiid mielde mii/mat searvvis 

lea/leat.  
 
2.0 DOAIMMAT JA GOLUT  
 
2.1 Dán čuoggás galgá logahallat gait doaimmaid mat ohcis/searvvis leat. Juohke 

doaimma golut olles jagis galget merkejuvvot skovvái. Logut váldojuvvojit maŋimuš 
jagi rehketdoalus. Dát guoská doaibmagoluid; investerengolut merkejuvvojit čuoggái 
3.0.  

 
Almmut man gallis leat vuollil 19 jagi, ja badjel 19 jagi iešguđet doaimma bokte.  

 
2.2 Dása merkejuvvojit dakkár áššit main sáhttá leat mearkkašupmi kulturdoarjagiid 

juohkkimis. Omd. dáhpáhusat mat leat dagahan searvái badjelmearálaš goluid 
maŋimuš jagi áigge. Geahča maiddái "juohkinčoavdaga" man vuođul doarjagat 
juhkkojuvvojit ohcciid gaskka.  

 
3.0. REHKETDOALLU VUOSIHA: 
 
3.1. Merke dása gait goluid din maŋimuš jagi dárkkistuvvon rehkedoalus.  
 
3.2. Merke dása gait sisaboađuid din maŋimuš jagi dárkkistuvvon rehkedoalus. 
 
3.3. Merke dása searvvi rehkedoallobohtosa (čuokkis 4.2 miinus čuokkis 4.1) maŋimuš 

jagi dárkkistuvvon rehkedoalus. 
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3.4. Almmut supmi maid dii lehpet ožžon sisaboahtán miellahttomávssuid bokte maŋimuš 
jagis.  

 
3.5. Dása merkejuvvojit doarjagat maid lehpet maŋimuš jagi áigge ožžon Gáivuona 

suohkanis (earret kulturdoarjaga). Almmut doarjaga sturrodaga ja masa doarjja lea 
juolluduvvon.  

 
3.6. Juos du mielas rehkedoalu logut eai atte rivttes gova doaimmaid ruđalaš bealis, sáhtát 

kommenteret dahje čilget dása.  
 
 
Loahpas merkes vel ruossain daid čuvvosiid mat sáddejuvvojit ohcamuša mielde.  
 
 Váldde áinnas oktavuohta suohkaniin juos juoga lea eahpečielggas. 
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KULTURDOARJAGIID OHCANSKOVI RÁVVAGAT 2019 
 

VALAŠTALLAN- JA OLGODADDAN ULBMILIIDDA  
 

Devdojuvvon ohcanskovi lassin galget čuovvovaš áššebáhpárat čuovvut ohcamuša: 
 
a) jahkedieđáhus 2018 mii govvida searvvi aktivitehttadási dego:  
1. - hárjehallamiid logu ja guđet áigodagain, 
2. - oasseváldiid logu hárjehallamiin, 
3. - gilvvuid logu sihke "siiddas" ja "guossis", 
4. - oasseváldiid logu gilvvuin, 
5. - sosiálalaš doaimmaid, 
6. - mánáidlášmmohallan doaimmaid, ja 
7.   - eará mii čájeha searvvi aktivitehtadási. 
 
b) dárkkistuvvon rehkedoallu 2018 
c)   jagi 2019 bušeahtta berrešii maid čuovvut ohcamuša juos fal leačča vejolaš! 
 
Juos jahkedieđáhus dahje rehketdoallu váilu, de ohcamuš ii gieđahallojuvvo. 
Gait ohcanskovi čuoggáide sáhttá geavahuvvot sierra árka juos skovis leačča menddo uhcán sadji.  
Muitte dalle merket árkii guhte čuoggái dat guoská.   
 
1.0. OHCCI/SEARVVI DIEĐUT: 
 
1.1 ja 1.2:  Eai leat kommentárat. 
 
1.3.  Gait miellahttut rehkenastojuvvot mielde, muhto muitte sirret aktiivvalaš doarjjamiellahtuid. 

Leat maid deaŧalaš almmuhit "vuollil 19 jahkásaččaid" logu nu dárkilit go vejolas.  
  
 Aktiivvlaš defininerejuvvo ná: Miellahttu lea aktiivvalaš juos son oassálastá searvvi 

doaimmaide  (ghč. čuoggá 2.1 + aktivitehtat mat leat  máinnašuvvon čuoggás 3.)  
 Doarjjamiellahttu defininerejuvvo ná: Doarjjamiellahttu doarju searvvi ja oassálasta 

bargguide mat ovddidit searvvi aktivitehtaid.  
 
1.4. Sirre ruvndnomeriid dan (daid) miellahttoortega (-ortnegiid) mielde mii (mat) searvvis lea  

(leat).  
 
1.5. Gait miellahttomávssuid sisaboađut rehketdoalu mielde.  
 
2.0.  AKTIVITEHTAT JA GOLUT: 
 Jahkedieđáhusas galgá boahtit ovdan ahte searvvis leat leamaš aktivitehtat maidda doarjja 

ohccojuvvo!  
 Goluid definišuvdna: Gait doaibmagolut!  Investeremat eai gula dása. 
 
2.1. Dán čuoggás galget logahallojuvvot ohcci/searvvi váldodoaimmat.  
 Váldodoaibmán dás oaivvilduvvojit "ossodagat" mat searvvis leat go lea miellahttun 

sierralihttuin nugo čuoiganlihttus, spábbačiekčanlihttus jna.  
 Juohke váldodoaimma golut olles jagis galget merkejuvvot skovvái rehketdoalu mielde.  
 
 
3.0.  EARÁ DOAIMMAT  
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3.1. Dása bohtet doaimmat main searvi ii leat čatnasan sierralihttuide. Dat leat 
lásmmohallandoaimmat main searvi ii leat sierralihttu vulosaš, omd. mánáidlásmmohallan, 
trimmenjoavku, trimmenkássat jna. Maŋimuš jagi goluid galgá almmuhit guđege aktivitehtas 
sierra juos beare vejolaš.  

 
3.2.  Juos din searvi fállá aktivitehtaid boarrásiidda ja/dahje oadjodárbbašeaddjiide/ 

doaibmahehtejuvvon olbmuide, galget dat merkejuvvot dása.  Boarrásiin oaivvilduvvo 
badjel 67 jahkásaččat. 

 
3.3.  Ovddasdeamit bajábeale klubba- ja searvedási suohkana olggobealde merkejuvvojit dása. Dát 

guoska sihke jođiheaddjiid/láidesteaddjiid, duopmáriid ja aktiivvalaš valaštalliid. Gos 
ovddasdeapmi lea dáhpahuvvan, áigemearri ja man dásis galget maid almmuhuvvot dás.  

 
3.4. Dása galgá gilvvuide oassálastin guovllu olggobealde merkejuvvot, omd. Davvi-Norgga 

Meašttirgilvvut, NM, cup'at jna.  
 Merke man gallis din searvvis oassálaste, áigemeari, man dásis gilvu lei ja gos dat lei.  

Dát guoská dušše fal valaštalliid, ii jođiheaddjiid iige hárjeheaddjiid.  
 
3.5.  Dása fievrriduvvojit gait hárjeheaddjiid, jođiheaddjiid ja duopmáriid čehppodatbajideamit ja 

oahput maŋimuš jagi áigge. Merke nama, mii oahpuid, áigemeari ja báikki. 
 
4.0. MAID REHKETDOALLU VUOSIHA: 
 
4.1. Merke dása gait goluid din maŋimuš jagi dárkkistuvvon rehkedoalus.  
 
4.2. Merke dása gait sisaboađuid din maŋimuš jagi dárkkistuvvon rehkedoalus. 
 
4.3. Merke dása searvvi rehkedoallobohtosa (čuokkis 4.2 miinus čuokkis 4.1) maŋimuš jagi 

dárkkistuvvon rehkedoalus, vuoitui merkejuvvo plussa ja vuolláibáhcagii fas merkejuvvo 
miinus ovddabeallái. 

 
4.4. Juos du mielas rehkedoalu logut eai atte rivttes gova doaimmaid ruđalaš bealis, sáhtát 

kommenteret dahje čilget dása.  
 
Loahpas merkes vel ruossain daid čuvvosiid mat sáddejuvvojit ohcamuša mielde.  
 
Ohcamuš sáddejuvvo:  post@kafjord.kommune.no 
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KULTURDOARJAGIID OHCANSKOVI RÁVVAGAT 2019 
LÁVLUN JA MUSIHKKASEARVVIT  

 
Devdojuvvon ohcanskovi lassin galget čuovvovaš áššebáhpárat čuovvut ohcamuša: 
                 - jahkedieđáhus 2018 
                 - dárkkistuvvon rehketdoallu 2018 
                 - bušeahtta 2019 
 
Juos jahkedieđáhus dahje rehketdoallu váilu, de ohcamuš ii gieđahallojuvvo. 
 
Gáit čuoggáide sáhtat geavahit sierra árkka juos leačča menddo uhcán sadji skovis. Muitte 

merket 
árkii man čuoggáid dat guoská.  
 
1.0 OHCCI / SEARVVI DIEĐUT 
 
1.1, 1.2 ja 1.3:  Eai leat kommenttat. 
 
1.4 Gait miellahtut rehkenastojuvvot mielde. Almmut maid  man gallis leat vuollil 19 jagi.  
 
1.5 Miellahttomávssu sturrodat dan/daid ortnega/ortnegiid mielde mii/mat searvvis 

lea/leat.  
 
2.0 DOAIMMAT JA GOLUT  
 
2.1 Dán čuoggás galgá logahallat gait doaimmaid mat ohcis/searvvis leat. Juohke 

doaimma golut olles jagis galget merkejuvvot skovvái. Logut váldojuvvojit maŋimuš 
jagi rehketdoalus. Dát guoská doaibmagoluid; investerengolut merkejuvvojit čuoggái 
3.0.  

 
Almmut man gallis leat vuollil 19 jagi, ja badjel 19 jagi iešguđet doaimma bokte.  
 
2.2 Dás almmuhuvvojit lágideamit, doaimmat ja kurssat mat sturrodaga dahje sisdoalu 

dáfus leat searvvi dábálaš doaimmaid olggobealde. Almmut maiddái vuoittu dahje 
vuolláibáhcaga iešguđet doaimmas.  

 
2.3 Juos searvi lea oassálastán iežá lágideaddjiid doaluide, almmuhuvvojit dat dás. 

Almmut maid dagahedjego oassálastimat searvái goluid ja/dahje oažžuibehtetgo dii 
buhtadusa/bálkká oassálastima ovddas.  

   
2.4 Dása merkejuvvojit dakkár áššit main sáhttá leat mearkkašupmi kulturdoarjagiid 

juohkkimis. Omd. dáhpáhusat mat leat dagahan searvái badjelmearálaš goluid 
maŋimuš jagi áigge. Geahča maiddái "juohkinčoavdaga" man vuođul doarjagat 
juhkkojuvvojit ohcciid gaskka.  

 
3.0  INVESTEREMAT  
 Dás almmuhuvvojit searvvi maŋimuš jagi investeremat. Logut váldojuvvojit 

rehketdoalus.  
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4.0. MAID REHKETDOALLU VUOSIHA: 
 
4.1. Merke dása gait goluid din maŋimuš jagi dárkkistuvvon rehkedoalus.  
 
4.2. Merke dása gait sisaboađuid din maŋimuš jagi dárkkistuvvon rehkedoalus. 
 
4.3. Merke dása searvvi rehkedoallobohtosa (čuokkis 4.2 miinus čuokkis 4.1) maŋimuš 

jagi dárkkistuvvon rehkedoalus. 
 
4.4. Almmut supmi maid dii lehpet ožžon sisaboahtán miellahttomávssuid bokte maŋimuš 

jagis.  
 
4.5. Dása merkejuvvojit doarjagat maid lehpet maŋimuš jagi áigge ožžon Gáivuona 

suohkanis (earret kulturdoarjaga). Almmut doarjaga sturrodaga ja masa doarjja lea 
juolluduvvon.  

 
4.6. Juos du mielas rehkedoalu logut eai atte rivttes gova doaimmaid ruđalaš bealis, sáhtát 

kommenteret dahje čilget dása.  
 
 
Loahpas merkes vel ruossain daid čuvvosiid mat sáddejuvvojit ohcamuša mielde.  
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RÁVVAGAT "OHCAN OAŽŽUT SUOHKANLAŠ DOARJAGA VIESUID JA RUSTTEGIID 
INVESTEREMIIDDA, DIVVUMIIDDA, DOAIBMAGOLUIDE JA LÁIGGUIDE, JAGIS 2019" 
- SKOVI DEAVDIMII  
 
Devdojuvvon ohcanskovi lassin galget čuovvovaš áššebáhpárat čuovvut ohcamuša: 

 Jagi 2018 jahkedieđáhus  
 Dárkkistuvvon rehkedoallu 2018 
 Jagi 2019 bušeahtta berrešii maid sáddejuvvot ohcamuša čuovusin. 

 
Juos jahkedieđáhus dahje rehketdoallu váilu, de ohcamuš ii gieđahallojuvvo. 
 
Juos jagis 2018 lea ožžojuvvon suohkanlaš doarjja ovtta dahje soames vissui dahje rusttegii, de  
searvvis ii leat vejolašvuohta oažžut doarjaga dál. Juos daidda lea juo ovdal juolluduvvon 
suohkanlaš doarjja de dat eai leat šat doarjjagelbbolaččat. 
 
1.0. OHCCI / SEARVVI DIEĐUT 
1.1, 1.2, 1.3: Eai leat kommenttat. 
 
2.0. INVESTEREMAT VIESUT / RUSTTEGAT  
2.1. Eai leat kommenttat. 
2.2. Dása fievrriduvvojit rusttegiid ollislaš golut jagi 2018 rehketdoalu mielde.  
2.3. a) Almmut vuostáiváldojuvvon doarjagiid, skeaŋkkaid ja iežá dakkáriid.  

b) Almmut ruhtadeami iežas oasi. 
c) Almmut viesuid ja rusttegiid várás loktejuvvon loanaid.  

2.4. Čuoggát b ja c dahket oktiibuot ohcansupmi.  
 
3.0. VIESUID JA RUSTTEGIID DOAIBMA- JA LÁIGOGOLUT  
3.1. Juos searvvis leačča iežas viesut / rusttegat, galget daidda gullevaš doaibmagolut fievrriduvvot 

dása. Spesifisere iežá goluid dego dáhkádusgoluid jnv. Gait golut galget váldojuvvot jagi 2018 
rehketdoalus. Loanaid oanedeamit eai váldojuvvo mielde. Ohcansupmi: (Gait golut mat leat 
máksojuvvon iežas ruđaiguin). 

 
3.2. Juos searvvis leačča iežas viesut / rusttegat doaimmaid várás, galget láigogolut almmuhuvvot 

dás. 
Dienaslágidemiid viessoláigogolut eai dohkkehuvvo doarjjavulosažžan.  
Ohcansupmi: (Iežas oassi goluin) 

 
3.3. Rehkenaste oktii čuoggáid 2.4, 3.1 ja 3.2. Oppalaš ohcansupmi merkejuvvo dása.  
 
3.4. Merke dása jagis 2018 ožžojuvvon suohkanlaš liigedoarjaga.  
  
4.0. Juos searvvis leačča kommenttat ohcansupmiide sáhttá daid čállit dása.  
  
5.0. REHKETDOALLOBOAĐUS 
5.1. Viečča searvvi jagi 2018 rehketdoalus oppalaš goluid ja sisaboađuid ja merke daid dása.  

Sihko badjel dan mii lea liiggás; juogo vuoitu dahje vuolláibáza!  
Vuoittu ovddabeallái merkejuvvo +, ja vuolláibáhcaga ovddabealleái fas – mearka! 

 
5.2. Juos searvvi mielas rehketdoalu logut eai atte rivttes gova ruđalaš dilis sáhtát kommenteret 

dan dása dahje sierra árkii.  
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Doarjja juhkkojuvvo proseanttaid mielde doarjjagelbbolaš ohcciid ollislaš dohkkehuvvon 
ohcansupmiid vuođul. Loguid galgá álkket sáhttit lohkat dohkkehuvvon rehketdoalus.  
 
Váldde áinnas oktavuohta suohkaniin juos juoga lea eahpečielggas.
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/358 -141 

Arkiv: P30 

Saksbehandler:  Jens Kristian Nilsen 

Dato:                 25.11.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
84/19 Kåfjord kommunestyre 03.12.2019 

 

Avtale om ny kaiplass og kompensasjon for den gamle for Manndalen 
sjøbuer AS . 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Særutskrift: Flytekai tilhørende Manndalen sjøbuer 
  

 
 
 

Rådmannens innstilling 
Resultat av forhandlingen mellom Kåfjord kommune juni 2019 v/ordfører Svein Leiros og 
næringskonsulent Jens Kristian Nilsen og Manndalen Sjøbuer v/Henrik Solberg: 
 

1. Manndalen sjøbuer tildeles minimum 5 plasser til bruk i sin virksomhet i det nye 
kaianlegget for næringsvirksomhet på Løkvoll. Plassene belastes med depositum og 
årsavgift etter samme regulativ for øvrige virksomheter. 

2. Kåfjord kommune yter kr. 100.000,- i erstatning for den gamle flytebrygga til 
Manndalen Sjøbuer. Beløpet dekkes av ansvar 654 som tilføres midler fra 
formannskapets reserve. 

 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Hovedutvalg miljø, drift og utvikling gjorde følgende vedtak den 22.01.2019: 
 
 
1. Kåfjord kommune har opparbeidet molo, flytekaianlegg i havneanlegget på Løkvoll. I k-sak ble 

det vedtatt at det kun skal være 2 aktører i havna, Kåfjord kommune og Manndalen båtforening. 
Med den oppgradering av havna som nå er foretatt har næringsdrivende plass i anlegget ved 
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kommunens flytekai, dette gjelder også Manndalen sjøbuer. Næringsdrivende har da ingen 
investerings- eller driftskostnader, og det er kommunen som forsikrer flytekaianleggene.  

2. Manndalen sjøbuer tilbys en engangskompensasjon på kr 100.000,- for arbeid med flytebrygge. 
Teknisk kvalitet er så dårlig at flytebrygga ikke kan brukes av kommunen.  

3. Kåfjord kommune dekker utgiftene for sanering av flytebrygga.  
4. Dersom ønskelig kan Manndalen sjøbuer selge flytebrygga i egen regi. Flytekaia må da fjernes 

innen 01.06.19. Beløpet dekkes av ansvar 654 som tilføres midler fra formannskapets reserve.  
 
Kåfjord kommunestyret gjorde følgende vedtak i saken den 12.02.2019: 
 
1. Kåfjord Kommune beholder landgangen og flytebrygga som av og pålastning til brukere av 

havna og forespør Manndalen båtforening om drift og vedlikehold for ettertiden  
2. Kåfjord kommune v/Ordfører går i dialog/forhandlinger med Manndalen sjøbuer for en 

kompensasjon for å miste retten til utliggere og avtalen forelegges Kommunestyre for endelig 
godkjenning.  

 
Se forøvrig vedlagte saksdokumenter. 

Vurdering 
Forhandlingsmøte er gjennomført med resultat slik som i innstillingen til vedtak.  
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

    
Poastačujuhus/Postadresse: Fitnančujuhus/Besøksadresse: Telefovdna/Telefon Sentralbord:  Báŋkokontu/Bankkonto: 
Postboks 74, 9148 Olderdalen Øverveien 2, 9146 Olderdalen 77 71 92 00 4785 07 00024 
    
E-poasta/E-post:  Interneahtta/Internett:   Organisašuvdnanr/Org.nr:  
postmottak@kafjord.kommune.no www.kafjord.kommune.no  940 363 586 

Saksbehandler Karin Karlsen 
 
   
 
 

 

 
Mearrádus dieđihuvvo / Melding om vedtak 

 
 

Du čujuhus/Deres ref:   Min čuj./Vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 
 2015/358-97 P30 20.02.2019 

 

Særutskrift: Flytekai tilhørende Manndalen sjøbuer 

Vedlagt følger vedtaket i denne saken, som ble behandlet i kommunestyret 12.02.19. 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
 
Greta Larsen 
Avdelingsleder Service/IT 
Tlf.: 777 19 201/ 91573468  
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga / 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/358-97 
 
 
 
 
Intern kopi: 
Svein Oddvar Leiros  
John Johansen  
Jens Kristian Nilsen  
Gunn Andersen  
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/358 -93 

Arkiv: P30 

Saksbehandler:  Karin Karlsen 

Dato:                 14.01.2019 

 
 

Særutskrift  
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
8/19 Hovedutvalg miljo, drift og utvikling 22.01.2019 
7/19 Kåfjord kommunestyre 12.02.2019 

Flytekai tilhørende Manndalen sjøbuer 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 12.02.2019  

Behandling: 
Tor Mikalsen stilte spørsmål om sin habilitet, og fratrådte møtet. 
Tor Mikalsen ble erklært inhabil av et enstemmig kommunestyre, etter Forvaltningsloven § 6b. 
 
Ordfører Svein O. Leiros kom med følgende forslag: 

1. Kåfjord Kommune beholder landgangen og flytebrygga som av og pålastning til brukere av 
havna og forespør Manndalen båtforening om drift og vedlikehold for ettertiden 

2. Kåfjord kommune v/Ordfører går i dialog/forhandlinger med Manndalen sjøbuer for en 
kompensasjon for å miste retten til utliggere og avtalen forelegges Kommunestyre for endelig 
godkjenning.  

Votering: 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 

1. Kåfjord Kommune beholder landgangen og flytebrygga som av og pålastning til brukere av 
havna og forespør Manndalen båtforening om drift og vedlikehold for ettertiden 

2. Kåfjord kommune v/Ordfører går i dialog/forhandlinger med Manndalen sjøbuer for en 
kompensasjon for å miste retten til utliggere og avtalen forelegges Kommunestyre for endelig 
godkjenning.  

 
 

 
 

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 22.01.2019  
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Behandling: 
Tor Mikalsen (MDG) ønsker å melde seg inhabil pga slektsforhold etter forvaltningsloven 
§6b. Utvalget erklærer Tor Mikalsen (MDG) inhabil i saken. Tor Mikalsen fratrer. 
 
Utvalget gjorde følgende enstemmige innstilling til vedtak; 

 
1. Kåfjord kommune har opparbeidet molo, flytekaianlegg i havneanlegget på 

Løkvoll. I k-sak ble det vedtatt at det kun skal være 2 aktører i havna, Kåfjord 
kommune og Manndalen båtforening. Med den oppgradering av havna som nå er 
foretatt har næringsdrivende plass i anlegget ved kommunens flytekai, dette 
gjelder også Manndalen sjøbuer.  Næringsdrivende har da ingen investerings- 
eller driftskostnader, og det er kommunen som forsikrer flytekaianleggene. 

2. Manndalen sjøbuer tilbys en engangskompensasjon på kr 100.000,- for arbeid 
med flytebrygge. Teknisk kvalitet er så dårlig at flytebrygga ikke kan brukes av 
kommunen.   

3. Kåfjord kommune dekker utgiftene for sanering av flytebrygga. 
4. Dersom ønskelig kan Manndalen sjøbuer selge flytebrygga i egen regi. Flytekaia 

må da fjernes innen 01.06.19.  Beløpet dekkes av ansvar 654 som tilføres midler 
fra formannskapets reserve. 
 

 
 
 

Vedtak: 
 

1. Kåfjord kommune har opparbeidet molo, flytekaianlegg i havneanlegget på 
Løkvoll. I k-sak ble det vedtatt at det kun skal være 2 aktører i havna, Kåfjord 
kommune og Manndalen båtforening. Med den oppgradering av havna som nå er 
foretatt har næringsdrivende plass i anlegget ved kommunens flytekai, dette 
gjelder også Manndalen sjøbuer.  Næringsdrivende har da ingen investerings- 
eller driftskostnader, og det er kommunen som forsikrer flytekaianleggene. 

2. Manndalen sjøbuer tilbys en engangskompensasjon på kr 100.000,- for arbeid 
med flytebrygge. Teknisk kvalitet er så dårlig at flytebrygga ikke kan brukes av 
kommunen.   

3. Kåfjord kommune dekker utgiftene for sanering av flytebrygga. 
4. Dersom ønskelig kan Manndalen sjøbuer selge flytebrygga i egen regi. Flytekaia 

må da fjernes innen 01.06.19.  Beløpet dekkes av ansvar 654 som tilføres midler 
fra formannskapets reserve. 
 

 
 
 
 

 

Vedlegg 
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1 Referat møte Manndalen sjøbuer 

3 Bilder flytekai 

4 Kommentarer/innspill etter dialogmøte 14.12.18 

5 Kommentarer etter dialogmøte 14.12.18 - overtakelse av flytekai 

Rådmannens innstilling 
1. Flytekai tilhørende Manndalen sjøbuer overtas vederlagsfritt. Teknisk kvalitet på 

flytebrygga er ikke dokumentert, og kan da ikke brukes av kommunen. 
2. Kåfjord kommune dekker utgiftene til sanering av flytekaia 

 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Løkvoll havn eies av Kåfjord kommune. Indre del av havna ivaretar fritidsflåten og gjesteplasser. 
Denne delen driftes og vedlikeholdes av Manndalen båtforening. Båtforeninga skal administrere og 
kreve inn gjesteplassavgift for kommunen. Jamfør F-sak 35/18 hvor Kåfjord kommune garanterte 
med selvskyldnergaranti for lån på kr 500.000,- som Manndalen båtforening opptar for å 
ferdigstille/utvide indre del av havna.  
Kåfjord kommune administrerer den ytre delen av havna, her skal fiskere og andre næringsutøvere ha 
plass. Det skal kun være to aktører i havna, Manndalen båtforening og Kåfjord kommune.  
 
Kommunestyret vedtok i sak 57/18 – nytt pkt 4 følgende; «Kåfjord kommune går i diaglog med 
Manndalen sjøbuer om overtakelse av flytekai, slik at den kan benyttes til av alle fremtidige 
reiselivsaktører i området, og de private uteliggerne fjernes.» 
 
Manndalen sjøbuer krever i mail av 05.11.18, kr 198.527 dersom kommunen skal overta 
flytekaia. 

Vurdering 
Med bakgrunn i k-sak 57/18, pkt 4, ble det den 14.12.18 avholdt et dialogmøte med Manndalen 
sjøbuer. 
 
Manndalen sjøbuer krever kr 198.527 for at kommunen skal overta flytekaianlegget.  Daglig 
leder påpekte at i denne summen er ikke forringelsen av eiendommen tatt med, da i forhold til at 
flytekaia ikke lengre er en del av anlegget.  Realverditapet er ikke godtgjort med det kravet som 
nå foreligger.  Daglig leder forbeholder seg retten til å komme med et nytt krav etter at styret i 
Manndalen sjøbuer har hatt møte.  P.t. foreligger det ikke et nytt krav fra Manndalen sjøbuer, 
eller at det ønskes andre formuleringer i referatet. 
Fra kommunens side påpekes det at flytebrygga er i slik forfatning at de tekniske kravene til slik 
installasjon ikke er oppfylt, kommunen kan ikke overta flytekaia slik den framstår i dag.  
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 Side 5 av 5

På nytt henvises det at en ikke kan finne verken søknad eller at det er gitt tillatelse til slik 
etablering på kommunens eiendom eller i det kommunale havneanlegget.  Kåfjord kommune 
tilbyr seg å overta kaia vedlagsfritt, mot at kommunen dekker utgiftene til sanering.  I følge 
avfallsservice må flytekaia behandles som spesialavfall.  Pris for dekket på flytekaia er ca kr 
3000 pr tonn, flyteelement kan lagres i deponi til en pris av kr 1800 pr tonn.  I tillegg kommer 
kostander for å trekke kaia på land, evt bruk av dykker samt transport.  Total pris for sanering av 
flytekaia er vanskelig å si noe om på nåværende tidspunkt. 
 
For å vurdere evt gjenbruk av flyteelement må sikkerhet vurderes. Godkjennes flyteelementet 
slik at det f.eks kan brukes som flyteelement til gjestebrygge, kjøpes denne til pris som fastsettes 
av f.eks NOFI. 
 
Alternativt kan f.eks Manndalen sjøbuer selge brygga til andre. 
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Forslag til lokalisering av dagsturhytte i Kåfjord kommune: Et 
samarbeidsprosjekt med NTFR 

Henvisning til lovverk: 
Plan og bygningsloven  
1 Brev til kommunene 19.01.19 
2 Samarbeidsavtale dagsturhytte 
3 Tegninger fra Biotope 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Kåfjord kommune stiller seg bak forslaget om Dalberget i Djupvik som valgt plassering 

for dagsturhytte i Kåfjord kommune. 
2. Kåfjord kommune sender ferdig signert samarbeidsavtale til NTFR og fortsetter arbeidet 

med å få på plass en dagsturhytte. 
3. Kåfjord kommune avsetter kr. 40 000,- til folkehelseprosjektet dagsturhytte.  
4. Kåfjord kommune innhenter skriftlig grunneiertillatelse fra begge grunneiere. 
5. Kåfjord kommune oppretter dialog med aktuelle organisasjoner, interessenter, lag og/ 

eller foreninger for avtale om drift av dagsturhytta. 
6. Kåfjord kommune gjennomfører nødvendig byggemelding- og søknad.  
7. Kåfjord kommune henter, i samarbeid med NTFR, inn tilbud fra lokale firmaer.  
8. Kåfjord kommune søker om spillemidler til prosjekt dagsturhytte.  

 

Saksopplysninger 
4. desember 2018 holdt kulturkonsulenten i Kåfjord kommune et innlegg i møte med Kåfjord 
kommunestyre om Nord-Troms Friluftsråd (NTFR) sitt virke. I dette innlegget ble et nytt 
samarbeidsprosjekt lansert: Bygging av dagsturhytter i hver medlemskommune. Prosjektet er et 
samarbeid mellom Nord-Troms Friluftsråd, Gjensidigestiftelsen, arkitektkontoret Biotope og 
medlemskommunene. I brev fra NTFR til Kåfjord kommune datert 19.02.19 står det presisert at 
“bygging av dagsturhytter er tatt med som et sentralt prosjekt i arbeidsprogrammet til NTFR for 
2019-2021". Hver av de 4 medlemskommunene har fått tilbud om samarbeid for å bygge 1 stk. 
dagsturhytte.  
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Videre i brevet opplyses det om at Gjensidigestiftelsen har bevilget kr. 300 000,- til prosjektet 
for oppstart i 1-2 kommuner i 2019. Det ble foreslått at Skjervøy som da var kommet lengst i 
prosessen, samt Kåfjord skulle gå i gang med arbeidet i 2019. Vedlagt dette brevet lå et forslag 
til samarbeidsavtale mellom medlemskommunene og NTFR vedrørende bygging av Biotope 
dagsturhytte. Avtalen sier noe om bakgrunn, formål, lokalisering, byggeprosess, økonomi og 
finansiering, samt drift og vedlikehold. Per november 2019 er ikke denne avtalen underskrevet 
av rådmann/ ordfører for Kåfjord kommune, men i samtale med leder for NTFR, Hugo Tingvoll, 
har kulturkonsulenten fått bekreftet at dette ikke har noen innvirkning på hvor vidt Kåfjord kan 
fortsette arbeidet i 2019. Avtalen kan signeres hvis/ når Kåfjord kommune har behandlet saken 
politisk.  
 
 Videre følger et punktvis sammendrag av samarbeidsavtalen: 
 

 Formålet med prosjektet er å stimulere til fysisk aktivitet, naturopplevelser, mer profilering og 
økt bruk av turmål i nærmiljøet - både for lokale og tilreisende.  

 Lokalisering avgjøres av kommunen, NTFR og Biotope i fellesskap.  
 Hyttene lokaliseres på et sted med gode naturkvaliteter i høvelig gang-/ turavstand fra stedet der 

turen starter, gjerne i tilknytning til etablert sti, men ikke bilvei.  
 Kommunen er ansvarlig for å inngå avtale med grunneiere.  
 Biotope står for arbeidstegninger og material-lister.  
 Kommunen er ansvarlig for å gjennomføre nødvendig byggemelding og -søknad. 
 Kommunen er ansvarlig for å innhente tilbud fra lokalt firma som kan gjennomføre 

byggeprosessen i samsvar med de arbeidstegninger som er utarbeidet.  
 Kommunen er byggherre for prosjektet.  
 Arbeidet kan ikke påbegynnes før planene er godkjent i samsvar med de krav som gjelder for 

søknad om spillemidler. 
 Dagsturhyttene realiseres innenfor en ramme på kr. 450 000,- der kommunens tilskudd/ 

egenandel ikke overstiger kr. 40 000,-. Verdi av arbeidsinnsats kan komme i tillegg. 
 Kommunen er ansvarlig for å søke om spillemidler, kr. 188 000,- innenfor gjeldende frister.  
 Kommunen er ansvarlig for at prosjektet er en del av vedtatt handlingsprogram/ 

kommunedelplan i samsvar med de krav som stilles fra fylkeskommunen for å kunne søke 
spillemidler.  

 NTFR er ansvarlig for å søke Gjensidigestiftelsen og andre samarbeidspartnere for resterende 
beløp.  

 Kommunen kan ikke starte byggearbeidet før prosjektet er fullfinansiert og NTFR har gitt 
klarsignal.  

 Kommunen er ansvarlig for drift og vedlikehold, eller for at dette gjøres i form av 
samarbeidsavtaler med organisasjon/ lag/ foreninger.  

Hvor er vi i dag? 
 
Fredag 06.09.19 var Kåfjord kommune representert ved planlegger, kart- og 
oppmålingsingeniør, kulturkonsulent og avdelingsingeniør bygg, samt to grunneiere, en arkitekt 
fra Biotope (via telefon) og en representant for NTFR på befaring på Dalberget. Dalberget ble 
spilt inn som ett av flere forslag til lokalisering for dagsturhytte i møte med arbeidsgruppa for 
frivillige i NTFR, avdeling Kåfjord. Denne arbeidsgruppa består av rundt 10 representanter fra 
hele kommunen og fungerer på denne måten som et talerør for alle områdene i Kåfjord 
kommune. Formålet med (sitat informasjonsbrev til grunneiere) den uforpliktende befaringen i 
området på Dalberget i Djupvik for å høre hva grunneiere tenker rundt dette, var å opprette 
dialog med grunneierne om prosjektet, samt vurdere forhold ved denne plasseringen. Av den 
grunn stilte kommunen med mange representanter.  
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Av andre forslag som ble meldt inn i møte med arbeidsgruppa for frivillige i NTFR den 
07.02.19 var Langnesfjellet, Lillefjellet og Samuelsberg.  
 
Av andre medvirkningsprosesser som har funnet sted, så har det blitt sendt ut en mail i april til 
alle idrettslagene i kommunen for å høre om lagene hadde noen forslag til plassering eller tanker 
rundt dette. På dette fikk kommunen ingen respons. Det har også blitt ført videre dialog med 
NTFR, Biotope og kommuneadministrasjonen om aktuelle plasseringer. Man har også innhentet 
synspunkter fra enkeltpersoner som er lokalkjent. Basert på innkomne forslag har saksbehandler 
i samråd med NTFR og Biotope jobbet videre med å undersøke forholdene rundt foreslåtte 
plasseringer.  
 

  
Fra befaringen på Dalberget.  
 
I etterkant av befaringen har man behandlet søknad om dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel 2015-2017 for oppføring av dagsturhytte i nærheten av Dalberget i Djupvik. Søknaden 
fikk positiv behandling og det kom heller ikke inn noen innspill på høringen. Dispensasjonen 
skal behandles politisk i formannskapet 25.11.2019. 
 

 
 
Om dagsturhytta 
 
Dagsturhytta som skissert under, er 17 kvadratmeter. Den er tegnet av arkitetselskapet Biotope 
og er foreslått seende ut omtrent slik som under, men kan dog tilpasses de ulike kommunenes 
ønsker og behov. Det er også tidligere uttrykt fra NTFR sin side at man ønsker at 
medlemskommunenes dagsturhytter blir seende noe forskjellig ut og har et tilpasset “look” til 
den enkelte kommune.  
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Både under befaringen, men også i etterkant, har Kåfjord kommune og NTFR hatt dialog med 
Biotope om hyttens funksjoner og tilpasninger. Eksempelvis ble det opplyst på befaringen at 
hytten kan komme med enten grue eller ovn, alt etter hva kommunen ønsker. Dagsturhytta kan 
komme med flere mulige ytterkledningsløsninger, den kan gjøres speilvendt for bedre 
benk/utkikks-kombinasjon og videre kan/ må fundamenteringen også endres av snekker 
ettersom ulike lokaliteter krever ulike fundamenteringer. Hytta har oppbevaringssted for ved og 
flere benker både inne og ute.  
 
Vurdering 
 
Dagsturhytter har vist seg å være en viktig folkehelseinvestering for å få folk i alle aldre ut på 
tur: I Sogn og Fjordane fylke bestemte man seg i 2017 for å etterleve visjonen fysisk aktivitet for 
alle til det fulle, og har i år fått på plass den siste av totalt 26 dagsturhytter- én i hver kommune. 
Tilbudet har blitt en stor suksess og i kommunen Førde hadde dagsturhytta mer enn 7000 
besøkende på få måneder. I Gloppen kommune hadde man mer enn 26 000 besøkende første 
året. Der som i Kåfjord, er målet at det skal være et lavterskeltilbud for turgåere i alle aldre, 
samt et sted man kan søke ly for vær og vind, samt kose seg med matpakka.  
 
Kåfjord kommune skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige 
forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til 
utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan 
ha negativ innvirkning på helsen, jf. Lov om Folkehelsearbeid. Dette innen de oppgaver og med 
de virkemidler kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging. Jamfør 
Fylkesplan for Troms 2014-2025 skal Kåfjord kommune ivareta folkehelse i areal- og 
samfunnsplanlegging i alle sektorer og tilrettelegge for lavterskeltiltak innenfor ulike sektorer. 
Jamfør St. Meld. 18 (2015-2016) Friluftsliv- Natur som kilde til helse og livskvalitet skal 
kommunen jobbe for å styrke rollen friluftsliv spiller i et folkehelseperspektiv. Kåfjord 
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kommune selv har vedtatt i sin samfunnsdel at man skal legge til rette for infrastruktur som 
fremmer friluftsliv og folkehelse.  
 
I dag innfrir kun 32 % av den voksne befolkningen Helsedirektoratets minimumsanbefalinger 
for fysisk aktivitet i Norge. En Norstat-undersøkelse fra 2014, viste at 94 % av de spurte mente 
at fysisk aktivitet er viktig for å ta vare på egen helse. Videre svarer 65 % at de ønsker en tursti i 
nærheten av bosted og/ eller jobb. I dag er friluftsliv den vanligste formen for fysisk aktivitet i 
Norge og den flest svarer de kunne tenke seg å gjøre mer av i fremtiden. En av våre største 
folkehelseutfordringer i dag er økende sosiale forskjeller mellom inaktive og aktive. 
Kombinasjonen fysisk aktivitet og naturopplevelser har dokumentert effekt på helse, livskvalitet 
og gir færre bekymringer og mindre stress. Et tilbud om en dagsturhytte i Kåfjord kommune er 
ikke bare en viktig folkehelseinvestering og i tråd med nasjonale, regionale og lokale føringer på 
folkehelsefeltet, men også en investering i en arena for rekreasjon, opplevelser, sosialt samvær, 
familietid, lokal verdiskapning og for reiseliv.  
 
Når man har jobbet videre med å undersøke forholdene rundt innmeldte forslag til plassering av 
hytta, har man tatt hensyn til momenter nevnt i samarbeidsavtalen utarbeidet av NTFR. Ved 
vurdering av eksempelvis parkeringsmuligheter, stinett i nærheten, utsikt, hvor vidt det er 
etablert andre friluftslivinstallasjoner fra før, samt lengde på tur, skilte Dalberget seg positivt ut 
blant forslagene, blant annet fordi:  
 

 Turmålet Dalberget er i høvelig avstand til turstart (ca. 2 km)*. 
 Turmålet byr på et stort, oversiktlig område hvor både unge og eldre kan boltre seg. Det vil også 

si at dersom det en dag er mange besøkende, så vil man kunne benytte området rundt.  
 Det finnes etablerte parkeringsmuligheter. 
 Det finnes etablert sti og sikring over elv. Stiene er også skiltet.  
 Lokaliseringen byr på en spektakulær utsikt mot Lyngsalpene- en utsikt folk kommer langveisfra 

for å se.  
 Det skal etableres toalett i nærheten av eksisterende parkering. 
 Dalberget er naturlig utfartsvei/ stoppested på vei til eller fra Storhaugen og kan stimulere til 

mange besøkende på dagsturhytta både sommer- og vinterstid. 
 Dalberget og aktuell plassering er rett under en kilometer øst for en trekklei og litt over en 

kilometer øst for et sommerbeite, markert i karttjenesten Kilden, og dermed ikke plassert på et 
beite- eller trekkområde for rein.  

 Dalberget er et passende turmål året rundt, sommer som vinter. 
 Området med aktuell plassering er ikke truet av skredfare/ rasfare fra verken steinsprang, jord-, 

flom-, snø- eller kvikkleire. 
 Området med aktuell plassering ligger i nærhet til rennende vann. 
 Aktuell plassering er ideell med tanke på forhold som vind og snøsamling.  
 Det er ingen kjente kulturminner man står i skade for å ødelegge i området. 
 Grunneierne stiller seg positive til tiltaket. 

*Dagsturhytter har ikke krav til universell utforming på lik linje med andre anlegg 
 
Momentene nevnt ovenfor gjør Dalberget til en godt egnet lokalisering for en dagsturhytte i  
Kåfjord. Her er det heller ingen hytter, benker eller andre installasjoner fra før annet enn 
allerede nevnte stier. Det er en fordel å kunne fordele friluftslivs-goder slik som gapahuker, 
grillhytter og dagsturhytter rundt om i kommunen, slik at hele kommunens lokalbefolkning har 
tilgang til dette i nærhet av der de bor.  
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Begge grunneiere i aktuelt område for plassering på Dalberget stiller seg positive til et slikt 
tiltak, så lenge det kommer alle- spesielt barn og unge til gode. Biotope og NTFR stiller seg 
også positive til Dalberget som valgt plassering.  
 
Hva angår behandlingen av søknaden om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, så 
konkluderte den med at: en dagsturhytte vil fremme folks bruk av naturområdene og deres 
utøvelse av friluftsliv, som er i tråd med hensynet bak et LNFR-område. Det aktuelle området er 
i dag et populært friluftsområde i store deler av året med godt tilrettelagte fasiliteter i form av 
stier, klopper og bruer. Dagsturhytten vil derfor bli et godt tilskudd til de som utøver sitt 
friluftsliv her, i tillegg til å legge til rette for å lede økende trafikk inn i et godt etablert 
friluftsområde for å hindre terrengslitasje andre steder i kommunen. 
 
Konklusjon og veien videre: 
 
De folkevalgte i Kåfjord kommune signaliserte i desember 2018 at det å investere i en 
dagsturhytte i Kåfjord kommune vil være en god folkehelseinvestering og positivt for 
kommunen. Når man ser til andre kommuner og fylkeskommuner som har investert i liknende 
prosjekter, kan de vise til gode besøkstall og fornøyde brukere. Dagsturhyttene har vist seg å 
være sosiale møteplasser, samt å stimulere til kombinasjonen av fysisk aktivitet og friluftsliv. 
Ved å inngå samarbeidsavtalen med NTFR om bygging av dagsturhytte får Kåfjord kommune 
god drahjelp i arbeidet med å fremme befolkningens helse. I så tilfelle utgjør Dalberget i 
Djupvik en egnet plassering ettersom området innfrir samtlige krav NTFR stilte til valg av 
lokalisering.   
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                Nord-Troms Friluftsråd   

  Et samarbeid mellom kommunene Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy       

Epost: post@utinord.no Mobil: 975 20 450 Nettside: utinord.no                         

 Se også Nord-Troms friluftsråd på Facebook 

 
 
 
 
 
Til medlemskommunene 
v/ postmottak 
 
Kopi: styret, administrasjonsgruppas medlemmer 
 
 
 
          19. feb. 2019 
 
 
Samarbeidsavtale vedr. bygging av dagsturhytte 
 
Det vises til tidligere kommunikasjon vedr. bygging av dagsturhytter i samarbeid med Gjensidige-
stiftelsen og arkitektkontoret Biotope. Bygging av dagsturhytter er tatt med som et sentralt prosjekt i 
arbeidsprogrammet for Finnmark Friluftsråd for 2019-2021.  
 
Så langt er Skjervøy den kommunen som er kommet lengst i det forberedende arbeid, blant med 
søknad om spillemidler som er sendt Troms fylkeskommune.  
 
Gjensidigestiftelsen har til nå bevilget kr 300.000 til oppstart i 1-2 kommuner i 2019. Nord-Troms 
Friluftsråd er invitert til møte med styret i Gjensidigestiftelsen den 20. mars for å informere og drøfte 
videre framdrift. Der vil friluftsrådets budskap være et ønske om tilskudd/samarbeid med Gjensidige- 
stiftelsen slik at bygging av dagsturhytter kan gjennomføres i samarbeid med alle kommuner som 
ønsker det.  
 
Vedlagt følger utkast til samarbeidsavtale som er utarbeidet. Ber om kommunene vurdere denne og 
gir tilbakemelding så snart som mulig. Legger også ved det forprosjekt som er utarbeidet.  
 
Det er ønskelig med tilbakemelding fra kommunene innen 1. juli 2019.  
 
Ta gjerne kontakt dersom det er spørsmål i forbindelse med dette.  
 
 
 
 
Med hilsen 
NORD-TROMS FRILUFTSRÅD 
 
 
Hugo Tingvoll (sign.) 
Daglig leder 
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Nord-Troms Friluftsråd   

 

 
 

 
Samarbeidsavtale mellom medlemskommunene og Nord-
Troms Friluftsråd vedr. bygging av Biotope dagsturhytte 
 
1. Bakgrunn 
Nord-Troms Friluftsråd og Finnmark Friluftsråd har i samarbeid med Gjensidigestiftelsen og 
arkitektkontoret Biotope i Vardø tatt initiativ til bygging av dagsturhytter og naturmøteplasser i 
samarbeid med våre medlemskommuner. Utarbeidet prosjektskisse følger avtalen som vedlegg.  
 
2. Formål 
Fysisk aktivitet, gode naturopplevelser, mer profilering og økt bruk av gode turmål i nærmiljøet. Det 
er prosjektets hovedmål. Dette både med lokalbefolkningen og tilreisende som målgruppe.  
 
Med særegen lokalisering i tilknytning til gode naturkvaliteter og en viss justering i uttrykk og 
utforming fra kommune til kommune, vil dagsturhyttene kunne framstå som populære turmål som 
mange ønsker å besøke.  
 
3. Lokalisering 
Eksakt lokalisering avgjøres av kommunen og friluftsrådet i fellesskap, gjerne i dialog med Biotope. 
Dagsturhyttene lokaliseres på et sted med gode naturkvaliteter og i høvelig gang-/turavstand fra 
stedet der turen starter. Dagsturhyttene kan gjerne lokaliseres i tilknytning til turvei/sti, men ikke 
bilvei. Dette for å oppnå målet om fysisk aktivitet (og redusere mulighetene for hærverk/uønsket 
bruk). 
 
Kommunen er ansvarlig for å inngå avtale med grunneier om plassering av grillhytta. Avtale med 
privat grunneier skal følge avtalen som vedlegg. 
 
4. Byggeprosessen 
Biotope utarbeider detaljerte arbeidstegninger med materialister. Kommunen er ansvarlig for å 
gjennomføre nødvendig søknad-/byggemelding. Videre er kommunen ansvarlig for å innhente tilbud 
fra (lokalt) firma eller andre som om gjennomføring av byggeprosessen i samsvar med de arbeids-
tegninger som er utarbeidet.  Arbeidet kan ikke påbegynnes før planene er forhåndsgodkjent i sam-
svar med de krav som gjelder for søknad om spillemidler. Kommunen er byggherre for prosjektet. 
 
4. Økonomi og finansiering 
Dagsturhyttene realiseres innenfor en kostnadsramme på kr 450.000. der kommunens tilskudd/-
egenandel ikke skal overstige kr 40.000. Verdi av arbeidsinnsats kan komme i tillegg.  
 
Det er kommunens ansvar å søke spillemidler kr 188.000 til dagsturhytten innen gjeldende frister, 
samt sørge for at prosjektet er med i handlingsprogram/kommunedelplan i samsvar med de krav 
som stilles fra Troms Fylkeskommune for å kunne søke spillemidler.  
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Nords-Troms Friluftsråd er ansvarlig for å søke Gjensidigestiftelsen og andre samarbeidspartnere for 
resterende beløp kr 222.000. Kommunen kan ikke starte byggearbeidet før prosjektet er fullfinansiert 
og Nord-Troms Friluftsråd har gitt klarsignal.  
 
5. Drift og vedlikehold 
Kommunen har hovedansvar for at forsvarlig drift og vedlikehold blir utført. Kommunen avgjør om 
dette gjøres av kommunen selv evt. at det inngås samarbeid med organisasjon eller andre om 
praktisk gjennomføring av tilsyn, drift og vedlikehold.  
 
 
6. Underskrift 
 
 
Dato:     
 
 
 
..............................................KOMMUNE   NORD-TROMS FRILUFTSRÅD 
 
 
 
        Hugo Tingvoll 
Rådmann/ordfører      Daglig leder 
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Interkommunalt arkiv - endring av selskapsavtale 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 2019.10.25 - Brev fra Arkiv Troms om endring av selskapsavtale 
2 2019.10.25 - Arkiv Troms - forslag til ny selskapsavtale 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Kåfjord kommune godkjenner endringen i selskapsavtalen §§ 1 og 5 i Arkiv Troms. 

  
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kåfjord kommune er med i det interkommunale samarbeidet «Arkiv Troms». I forbindelse med 
kommunereformen må selskapsavtalen endres og dette må da godkjennes av alle 
deltakerkommunene. 
 
Endringene i kommunestrukturen i «gamle Troms Fylke» er at alle Senjakommunene slår seg 
sammen med Lenvik kommune til nye «Senja kommune». I tillegg slås kommunene Skånland 
og Tjeldsund til sammen til «Tjeldsund kommune». Troms og Finnmark går sammen til «Troms 
og Finnmark fylkeskommune». 
Arkiv Troms vil etter dette ha 20 medlemskommuner inklusive fylkeskommunen. Selskapet 
Arkiv Troms skal arbeide for at verdifullt arkivmateriale hos deltakerne blir tatt vare på og sikret 
som informasjonskilder for samtid og ettertid, og gjort tilgjengelig for offentlig virksomhet, 
forskning og andre administrative og kulturelle formål. 
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Selskapet har tre organer: Representantskapet, styre, og daglig leder. Representantskapet er 
øverste organ og hver kommune har ett medlem der. Ved votering teller representantenes 
stemme ulikt i forhold til deltakernes eierandel. 
Alle kommunene har en eierandel ut fra folketall og vår andel vil utgjøre 2,12 % etter endringen.   
Finansieringen av drifta ble i sak 11/18 i representantskapet i Arkiv Troms bestemt til å fordeles 
med 25 % av utgiftene fordeles flatt og75 % fordeles mellom eierne etter folketall. 
 
Selskapsavtalen kan sies opp av hver enkelt deltaker med 2 års varsel. 
 
 

Vurdering 
Slik rådmannen vurderer saken så vil ikke en endret selskapsavtale endre det faglige innholdet i 
tjenestene som leveres, og kommunen har en plikt til å ta vare på sine arkiver. Vi har pr. i dag 
hverken tilstrekkelig kompetanse eller tilstrekkelige arealer til å gjøre dette profesjonelt. Via 
Arkiv Troms så er vi sikret at denne oppgaven løses på en god måte.  
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Selskapsavtale for Interkommunalt 
arkiv Troms IKS 
 
 
§ 1  Navn 
 

Interkommunalt arkiv Troms IKS er en interkommunal virksomhet, opprettet med hjemmel i lov 
om interkommunale selskap av 29. januar 1999. Fylkeskommunen, kommunene og 
interkommunale selskap i Troms kan etter loven være deltakere i selskapet. 
 

Selskapets firma er "Interkommunalt arkiv Troms IKS. Til daglig brukes betegnelsen Arkiv 
Troms. 
 

Selskapet har følgende deltakere fra og med 1.1.2020: 
 

1. Balsfjord kommune 
2. Bardu kommune 
3. Dyrøy kommune 
4. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune 

Kaivounon komuuni 
5. Gratangen kommune 
6. Ibestad kommune 
7. Karlsøy kommune 
8. Kvæfjord kommune 
9. Kvænangen kommune 
10. Lavangen kommune Loabága suohkan 

11. Lyngen kommune 
12. Målselv kommune 
13. Nordreisa kommune 
14. Salangen kommune 
15. Senja kommune 
16. Skjervøy kommune 
17. Storfjord kommune Omasvuona suohkan 

Omasvuonon kunta 
18. Sørreisa kommune 
19. Tjeldsund kommune 
20. Troms og Finnmark fylkeskommune

 
 
§ 2 Rettslig status 
 

Selskapet er eget rettssubjekt, og arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Selskapet skal registreres i 
Foretaksregistret. 
 
 
§ 3 Hovedkontor 
 

Selskapet har hovedkontor i Tromsø kommune. 
 
 
§ 4 Formål og ansvarsområde 
 

1. Selskapet skal arbeide for at verdifullt arkivmateriale hos deltakerne blir tatt vare på og 
sikret som informasjonskilder for samtid og ettertid, og gjort tilgjengelig for offentlig 
virksomhet, forskning og andre administrative og kulturelle formål (jf. arkivlovens § 6). 

 
2. Arkivet skal yte bestemte tjenester som finansieres gjennom årlig driftstilskudd. Tjenestene 

er som følger: 
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 Informasjon og rådgivning innen arkivdanning og arkivdepot 
 Tilsyn med at arkivrutiner og arkivlokaler er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter 

og annet regelverk  
 Ordning og katalogisering av deltakernes eldre arkiv 
 Bistand i arkivplanlegging og utarbeiding av standard arkivplan 
 Kurs og andre opplæringstiltak, som hospitering og veiledning på arbeidsplassen 
 Sikring av personregistre 
 
Arkivet skal drive faglig utviklingsarbeid for å kunne gi deltakerne oppdatert veiledning i 
arkivfaglige spørsmål. 
 

3. Selskapet kan etter avtale med den enkelte deltaker fungere som arkivdepot for papirbaserte 
og elektroniske arkiv. Avtale om arkivdepot skal ha en oppsigelsestid på to år. I avtalen skal 
det inngå punkt om bevaring og tilgjengeliggjøring av privatarkiver for medlemmene og 
tiltak innen arkivformidling. Depotfunksjonen skal finansieres gjennom en særskilt 
depotavgift etter satser vedtatt av representantskapet. 

 
4. Selskapet kan ut over det som er fastsatt i punkt 1 og 2 ovenfor, tilby tjenester som 

deltakerne skal betale for etter satser vedtatt av styret. Dette skal være tjenester som det er 
ulik etterspørsel etter, tjenester som ikke blir gitt alle deltakere eller tjenester som faller 
utenfor selskapets hovedformål. 

 
5. Selskapet kan, etter vedtak i styret, gjennomføre prosjekter som ligger utenfor arkivets 

ordinære arbeidsoppgaver, når disse fullfinansieres av de deltakerne eller andre som 
samarbeider om prosjektet. 

 
6. Selskapet kan, etter vedtak i styret, ta på seg konsulentoppdrag for utenforstående, når dette 

ikke går ut over hovedoppgavene. 
 
Definisjonen av formål og oppgaver er uttømmende. Representantskap og styre kan ikke fatte 
vedtak på områder som ikke er nevnt ovenfor. 
 
 
§ 5 Innskuddsplikt og eierandel 
 

Deltakerne betaler årlig inn tilskudd til drift av selskapet i samsvar med vedtak gjort i 
representantskapet. Grunnlaget for utregning av driftstilskuddet skal være folketall og en 
fordelingsnøkkel som fastlegges av representantskapet. For deltakere som ikke kan legge 
folketall til grunn, og for nye deltakere, skal innskuddet fastsettes av representantskapet. 
 
Deltakerne har følgende eierandeler i selskapet: 
 
Deltaker Folketall 

1.1.2018 
Innskudd 2020 Eierandel i % 

Balsfjord kommune 5 653  382 530   5,62  
Bardu kommune 3 979  295 164   3,96  
Dyrøy kommune 1 165  148 301   1,16  
Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivounon 
komuuni 

 
2 132  198 769   2,12  
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Gratangen kommune 1 117  145 796   1,11  
Ibestad kommune 1 380  159 522   1,37  
Karlsøy kommune 2 263  205 606   2,25  
Kvæfjord kommune 2 928  240 312   2,91  
Kvænangen kommune 1 224  151 381   1,22  
Lavangen kommune Loabága suohkan 1 061  142 874   1,05  
Lyngen kommune 2 877  237 651   2,86  
Målselv kommune 6 798  442 288   6,76  
Nordreisa kommune 4 944  345 527   4,91  
Salangen kommune 2 226  203 675   2,21  
Senja kommune 15 025  871 655   14,94  
Skjervøy kommune 2 925  240 156   2,91  
Storfjord kommune Omasvuona suohkan 
Omasvuonon kunta 

1 856 
 184 365   1,84  

Sørreisa kommune 3 494  269 852   3,47  
Tjeldsund kommune 4 253  309 464   4,23  
Troms og Finnmark fylkeskommune  
(20 % av folketallet i Troms pr. 1.1.2018) 

33 300 
 1 825 427   33,10  

Sum 100 600  7 000 314   100 %  
 
Eierandelen skal justeres hvert fjerde år på grunnlag av samlet innbetalt tilskudd, og ved 
eventuelle inn- og utmeldinger. 
 
 
§ 6 Ansvarsfordeling 
 

Den enkelte deltaker hefter uavgrenset for selskapets forpliktelser i samsvar med sin eierandel (jf. 
§ 5). 
 
 
§ 7 Selskapets organ 
 

Selskapet skal ha tre organ: representantskap, styre og daglig leder (arkivsjef). 
 
 
§ 8 Representantskapet 
 

Representantskapet er øverste organ i Interkommunalt arkiv Troms IKS. Hver deltaker er 
representert med ett medlem i representantskapet. Ved votering skal representantenes stemme 
telle ulikt i forhold til deltakernes eierandel (jf. § 5). 
 
Hver deltaker oppnevner ett medlem med varamedlem til representantskapet, med funksjonstid 
lik den kommunale valgperioden. Deltakerne har instruksjonsmyndighet overfor sine 
representanter. 
 
Representantskapet konstituerer seg selv og velger leder og nestleder. 
 
 
§ 9 Representantskapets møter 
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Leder av representantskapet kaller inn til representantskapsmøte med fire ukers varsel. 
Innkallingen skal være skriftlig og inneholde sakliste. Deltakerkommunene skal ha varsel om 
representantskapsmøte med samme frist. 
 
Ordinært representantskapsmøte skal gjennomføres årlig innen utgangen av mai måned.  
Følgende saker skal behandles: 
 

1. Årsmelding og regnskap 
2. Valg av styre, revisor og valgnemnd 
3. Overordnete mål og retningslinjer for driften 
4. Økonomiplan, budsjettforutsetninger og -rammer 
5. Rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakerne 
6. Andre saker som er forberedt ved innkalling 

 
Ekstraordinært representantskapsmøte skal kalles inn hvis lederen finner det nødvendig, eller 
når styret, revisor, minst en av deltakerne eller minst en tredjedel av 
representantskapsmedlemmene krever det for å behandle en særskilt sak. 
 
Representantskapsmøtene skal ledes av lederen, eller nestleder når denne ikke er tilstede. 
Dersom begge er fraværende skal det velges en møteleder. 
 
Møteleder er ansvarlig for at det blir ført protokoll fra møtene. Protokollen skal underskrives av 
møteleder og to representantskapsmedlemmer som blir valgt ved møtestart. Utskrift av 
protokollen sendes umiddelbart til deltakerne. 
 
Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, og 
disse representerer minst to tredjedeler av stemmene. Representantskapsvedtak skal ha flertallet 
av stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. Ved valg blir den valgt som 
får flest stemmer. 
 
Med mindre representantskapet bestemmer noe annet for behandlingen av en enkelt sak, har 
daglig leder (arkivsjef) og styrets medlemmer møte- og talerett på representantskapsmøtene. 
Daglig leder og styrets leder har plikt til å være til stede på representantskapsmøtene. 
 
 
§ 10 Styret 
 

Styret skal ha fem medlemmer. Representantskapet velger styrets leder, nestleder og to 
styremedlemmer samt fire varamedlemmer, etter forslag fra en valgnemnd bestående av tre 
medlemmer.  
 
Styremedlemmer og varamedlemmer blir valgt for to år. Valget skal gjennomføres slik at minst to 
styremedlemmer med varamedlemmer står på valg hvert år. De ansatte skal være representert i 
styret  
 
Daglig leder (arkivsjef) eller representantskapsmedlemmer kan ikke være medlem av styret. 
Daglig leder har møte- og talerett på styremøte, om ikke styret bestemmer noen annet for 
behandlingen av en enkelt sak. 
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§ 11 Styrets møter 
 

Daglig leder kaller i samråd med styreleder inn til styremøte når det er behov for det. 
Medlemmer av styret og daglig leder kan kreve at det blir kalt inn til styremøte. Innkallingen skal 
normalt være skriftlig med sakliste. 
 
Styret er beslutningsdyktig når minst halvdelen av medlemmene er til stede inkludert møtende 
varamedlemmer. Styret gjør vedtak med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er møteleders 
stemme avgjørende. 
 
Det skal føres protokoll fra styremøtene. Protokollen skal underskrives av de styremedlemmene 
som har deltatt i møtet. Dersom medlemmer av styret eller daglig leder er uenig med styrets 
vedtak, kan disse kreve sitt syn protokollført. 
 
 
§ 12 Styrets fullmakter 
 

Forvaltning av selskapet er tillagt styret. 
 
Styret er ansvarlig for at selskapet drives i samsvar med sitt formål, selskapsavtalen og de 
rammer og retningslinjer som er vedtatt av representantskapet, og skal se til at regnskapsføring 
og økonomiforvaltningen er gjenstand for forsvarlig kontroll. 
 
Styret er ansvarlig for at representantskapet er orientert om vesentlige forhold som gjelder 
selskapets virksomhet, slik at representantskapet har tilstrekkelig oversikt over og i tide kan 
forberede nødvendige tiltak. 
 
Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret kan gi styremedlem eller daglig 
leder fullmakt til å tegne selskapets firma. 
 
Styret tilsetter daglig leder og annet fast personale. Styret skal føre tilsyn med ledelsen av 
selskapet. Styret kan delegere til daglig leder å ansette vikarer, ekstrahjelp og 
prosjektmedarbeidere for inntil 1 år. 
 
 
§ 13 Daglig leder (arkivsjef) 
 

Daglig leder står for den daglige administrasjon og faglige ledelse av selskapet, og skal følge de 
retningslinjer og pålegg som styret gir. Daglig leder representerer selskapet utad i saker som 
gjelder arkivfaglige spørsmål og ellers i samsvar med fullmakter gitt av styret. 
Daglig leder skal holde styret løpende orientert om alle vesentlige forhold som gjelder selskapets 
virksomhet, økonomi og personale.  
 
Daglig leder er sekretær og saksbehandler for styret og har tale- og forslagsrett på styremøtene, 
med mindre styret vedtar noe annet for behandling av en særskilt sak. 
 
 
§ 14 Inhabilitet 
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For ansatte i selskapet og medlemmer av selskapets styrende organ gjelder reglene i 
kommuneloven. 
 
 
§ 15 Budsjettbehandlingen 
 

Representantskapet vedtar årlig rammer og forutsetninger for det kommende års budsjett. Styret 
forbereder representantskapets behandling av rammer og forutsetninger. Dersom styrets 
framlegg går ut over tidligere vedtatte forutsetninger og rammer, eller har konsekvenser som går 
ut over deltakernes økonomiplaner, skal styret gjøre deltakerne og representantene 
oppmerksomme på dette. Det samme gjelder om styret må foreslå endringer i vedtatt budsjett. 
 
Styret vedtar detaljert budsjett på grunn av representantskapets budsjettvedtak.  
 
Representantskapet skal hvert år vedta selskapets økonomiplan, som viser sannsynlig utvikling 
av kostnader og inntekter, og prioriterte planer for en fireårsperiode. Økonomiplanen skal sendes 
deltakerne som grunnlag for deres økonomiplaner. Styret utarbeider framlegg til økonomiplan. 
 
 
§ 16 Økonomiforvaltning 
 

Selskapets regnskap skal føres etter regnskapsloven. I note til årsregnskapet skal selskapet gi en 
oversikt over investeringer i regnskapsåret og hvordan disse er finansiert. For hver post i 
resultatregnskapet og investeringsoversikten skal det vises til tilsvarende tall fra årsbudsjettet. 
Årsberetningen skal avgis i samsvar med bestemmelsene i regnskapsloven. 
 
Årsregnskapet skal være avlagt innen 1. mars påfølgende år. Det skal være revidert innen 1. 
april. Årsregnskapet med revisjonsberetning og årsberetning skal fastsettes av 
representantskapet før 1. juni. Vedtaket må angi anvendelse av årsoverskudd eller dekning av 
årsunderskudd. Underskudd på årsregnskap som ikke skal dekkes på årsbudsjettet i det år 
regnskapet legges fram, føres opp til dekning i det følgende års budsjett. 
 
Representantskapet vedtar økonomireglement for selskapet. 
 
 
§ 17 Låneopptak og garantistillelse 
 
Selskapet kan ta opp lån innenfor en ramme på kr. 1 000 000 for selskapets samlete låneopptak. 
Selskapet kan bare ta opp lån til kapitalformål eller til konvertering av eldre gjeld. Selskapet kan 
ta opp lån til likviditetsformål når dette blir innfridd før regnskapsavslutning i samme budsjettår. 
 

For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende regler for lån og garantier som følger av lov om 
interkommunale selskaper og tilhørende forskrifter.  

Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette eiendeler som sikkerhet for andres lån, og 
selskapet kan ikke selv låne ut penger. 
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Dersom deltakerkommunene skal stille garanti for selskapets låneopptak, må vedtak om dette 
gjøres av kommunestyrene, jf. kommunelovens § 14-19. 
 
 
§ 18  Revisjon 
 

Representantskapet velger revisor for selskapet. 
 
 
§ 19 Arbeidsgiveransvar 
 

Styret har det formelle arbeidsgiveransvar for de ansatte i selskapet, og skal sørge for at 
arbeidstakernes rettigheter etter arbeidsmiljøloven blir ivaretatt. Styret kan vedta 
arbeidsreglement for selskapet. 
 
Styrets leder eller daglig leder representerer selskapet i lokale lønnsforhandlinger med 
arbeidstakerne. Daglig leder forhandler med lønnsforhandlingsutvalget (styrets leder og 
nestleder). Styret vedtar forhandlingsresultatet. 
 
Styret mottar møtegodtgjørelse etter satser fastsatt av representantskapet. 
 
 
§ 20 Forholdet til forvaltningsregler 
 

For selskapets forvaltning av eget administrativt arkiv gjelder arkivloven med forskrifter.  
 
Reglene i forvaltningsloven og offentlighetsloven skal gjelde for selskapet på samme måte som 
for organer opprettet i medhold av kommuneloven.  
 
Reglene i kommuneloven om åpne eller lukkede møter skal gjelde for møtene i 
representantskapet. 
 
Selskapet skal følge de rutiner og saksbehandlingsregler som er nødvendige for å overholde 
personopplysningslovens krav til personvern, og administrasjonen utarbeider en plan for 
informasjonssikkerhet og internkontroll. 
 
 
§ 21 Endring av selskapsavtalen 
 

Selskapsavtalen skal godkjennes av samtlige deltakere med vedtak i kommunestyret/fylkestinget.  
 
Endringer, som gjelder punkt som i lov om interkommunale selskap § 4 3. ledd blir sett på som 
minimumsinnhold i selskapsavtalen, skal godkjennes av samtlige medlemmer med vedtak i 
kommunestyret. Andre endringer i selskapsavtalen kan gjøres av representantskapet. 
 
Forslag til endringer av selskapsavtalen kan fremmes av deltakere, representantskapet eller 
styret. Styret skal ha anledning til å uttale seg om slike endringsforslag før de blir behandlet. 
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Nye deltakere tas opp etter søknad, som skal foreligge innen 1. august.  
 
 
§ 22 Utelukking, oppsigelse/uttreden og oppløsning 
 

Dersom en deltaker vesentlig misligholder sine forpliktelser i selskapsforholdet, kan de øvrige 
deltakerne enstemmig vedta at vedkommende deltaker skal utelukkes fra selskapet etter lov om 
interkommunale selskap § 31. 
 
En deltaker kan si opp sitt deltakerforhold i selskapet med minimums to års varsel. Oppsigelse 
må komme inn til styret innen 1. januar. 
 
Forslag om oppløsning av samarbeidet skal godkjennes av samtlige deltakere med vedtak i 
kommunestyre og departement. Avvikling av selskapet skal skje i samsvar med lov om 
interkommunale selskap §§ 32-38. 
 
Fordeling av aktiva og passiva i forbindelse med oppløsning eller oppsigelse av deltakerforhold 
skal skje i samsvar med lov om interkommunale selskap § 30. 
 
Styret melder fra om avviklingen til Foretaksregistret. 
 
 
§ 23 Andre regler 
 

For områder som ikke er regulert av selskapsavtalen gjelder lov om interkommunale selskap og 
forskrifter gitt i medhold av denne loven. 
 
 
§ 24 Ikrafttredelse 
 

Denne selskapsavtalen trer i kraft fra 1.1.2020. 
 
 
 
 
 
 
Godkjent, dato: ……………………………………………………………………. 
 
 
 
Kommune:  ……………………………………………………………………. 
 
 
 
Signatur:  …………………………………………………………………… 

rådmann 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/1636 -8 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Greta Larsen 

Dato:                 26.11.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
87/19 Kåfjord kommunestyre 03.12.2019 

 

Godkjenning av møteplan 2019 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Møteplan 2020 forslag 
2 Møteplan 2020 SAM forslag 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
Legges fram uten innstilling. 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Vedlagte forslag til møteplan legges fram til godkjenning av kommunestyret.  
Møteplanen er oversatt til samisk, så foreligger i norsk og samisk versjon, men samisk versjon må 
enkelte utvalgsnavn endres. 
I tillegg mangler møtedatoer for Barnas kommunestyre. 
 
 

Vurdering 
 
 
 

441



MØTER 
i kommunale politiske organer år 2020                     

Gáivuona suohkan 
Kåfjord kommune 

Kaivuonon komuuni 
 

Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Septem. Oktober Novemb. Desemb. 
Kommunestyret  20.  2.  22.   24.  2. 3. 

 17. Budsj 

Barnas kommunestyre             

Formannskapet  13. 20. 29.  5. 
15.strategi

møte 

  7. 5.Arb.møte 
29.3-parts 

20.Arb.møte  
27. 3-parts/ 
budsj 

 

Administrasjonsutvalg 
(avholdes ved behov) 

 13. 20. 29.  5.   7. 29. 20.  

Utvalg for 
Oppvekst og omsorg 

30.  5. 23. 28.   27.  15.Arb.møte 5. Arbmøte 
19.Budsj. 

 

Utvalg for Miljø, Drift 
og Utvikling 

 

28.  3. 21. 26.    1. 13.Arb.møte 
  

3. Arbmøte 
17.Budsj 

 

Eldreråd   4.  22.     2.  10.  
Kåfjord råd for 
personer med 

funksjonsnedsettelse 

 13.   20.    16.    

Ungdomsrådet 
 

 18.  1.  16.   22.   1. 

Samepolitisk utvalg 
 

 24.  27.  19.   11.  6.  

Arbeidsmiljøutvalget 
 

  9.  27.    18.   7. 

Kontrollutvalget             
Regionrådsmøter 

 
9. 
29. 

11.-12. 
24.-25. 

24. 28. 26. 23.   28. 
29. 

12. 
27. 

23.-24.  

Regionrådsforsamling 
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 Det tas forbehold om endringer i denne møteplanen. Nye møter, eventuelt endringer kan komme der hvor ordfører / leder finner behov! 
 Kåfjord ordførerkontor,  Bernt E. I. Lyngstad, ordfører.              
    Service på Admdom/Møtebok-møteoversikt, oppdatert 26.11.2019
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ČOAHKKIMAT 

Gáivuona suohkana politihkalaš ásahusain jagi 2020:s 
 

Lávdegottit Ođđajagi
-mánnu 

Guovva-
mánnu 

Njukča-
mánnu 

Cuoŋo-
mánnu 

Miesse-
mánnu 

Geasse-
mánnu 

Suoidne-
mánnu 

Borge-
mánnu 

Čakča-
mánnu 

Golggot-
mánnu 

Skábmamánnu Juovla-
mánnu 

Suohkanstivra 
 

 20.  2.  22.   24.  2. 3. 
17. Bušeahtta 
 

Mánáid suohkanstivra             
Ovdagoddi   13. 20. 29.  5. 

15.Bargo-
čoahkkin 

  7. 5. Bargo-
čoahkkin 

29. Bargo-
čoahkkin 

20.Bargočoahkkin 
27.Bušeahtta 

 

Hálddahuslávdegoddi  13. 20. 29.  5.   7. 29. 20.  

Bajásšaddama ja fuola 
váldolávdegoddi 

30.  5. 23. 28. 
 

  27.  15. Bargo-
čoahkkin 

5.Bargočoahkkin 
19.Bušeahtta 

 

Birrasa, doaimma ja ovddideami 
váldolávdegoddi  

28.  3. 21. 26.   27. 1. 13.  
Bargo-
čoahkkin 

3. Bargočoahkkin  
17.Bušeahtta 

 

Boarrásiidráđđi  4.  22.      2.  10.  

Suohkana ráđđi 
doaimmashehttejuvvon olbmuide 

 13.   20.    16.    

Nuoraidráđđi 
 

 18.  1.  16.   22.   1. 

Sámepolitihkalaš 
lávdegoddi 

 24.  27.  19.   11.  6.  

Bargobiraslávdegoddi   9.  27.    18.   7. 
Bearráigeahčči nammagoddi             

Guovlluráđi čoahkkimat 9. 
29. 

11.-12. 
24.-25. 

24. 28. 26. 23.   28. 
29. 

12. 
27. 

23.-24.  

Guovlluráđi čoahkkaneamit 
 

            

 
Čoahkkinplána sáhttá rievdat. Sátnejođiheaddji / jođiheaddji sáhttá mearridit eanet čoahkkimiid dahe rievdadusaid go atná dan dárbbašlažžan.  
Gáivuona sátnejođiheaddji kontuvra, 26.11.2019, Bernt E. I. Lyngstad, sátnejođiheaddji. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/20 -101 

Arkiv: 037 

Saksbehandler:  Einar Pedersen 

Dato:                 27.11.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
88/19 Kåfjord kommunestyre 03.12.2019 

 

Kontrollutvalgssak 22/2019 - Rapport Avfallsservice AS - oppfølging til 
ordfører 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Forvaltningsrevisjon Avfallsservice AS 
2 Utskrift av sak 22-19 - Avfallsservice 

 
 
 

Kontrollutvalgets innstilling 
1. Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapporten om 

Avfallsservice AS, og tar rapporten til etterretning. 
2. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant i Avfallsservice AS påse at styret i 

selskapet følger opp revisjonens anbefaling om utarbeidelse av forkalkyler for selvkost 
på husholdningsrenovasjon og slamtømming som dekker de nærmeste årene. 

 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Viser til vedlagte vedlegg. 
 
 

Vurdering 
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Avfallsservice AS 

FORVALTNINGSREVISJON 
 
 

Selvkost på avfallstjenester til 
husholdninger 

 
 
 

Kvænangen kommune 
Kåfjord kommune 
Lyngen kommune 

Nordreisa kommune 
Skjervøy kommune 
Storfjord kommune 

 

Rapport 2019 
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Forord 

 

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalgene i kommunene Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, 

Nordreisa, Skjervøy og Storfjord har KomRev NORD gjennomført selskapskontroll i form av en 

forvaltningsrevisjon av Avfallsservice AS. Ifølge forskrift om revisjon i kommuner og 

fylkeskommuner mv. (revisjonsforskriften) § 7 innebærer forvaltningsrevisjon å gjennomføre 

systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra 

kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. 

 

Før igangsetting av forvaltningsrevisjonen har revisor vurdert egen uavhengighet overfor både 

Avfallsservice AS og dets seks eierkommuner, jf. kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften § 6. 

Vi kjenner ikke til forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet. 

 

Vi benytter anledningen til å takke de involverte i Avfallsservice AS for samarbeidet i anledning 

forvaltningsrevisjonen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tromsø, 23.8.2019 

 

 

 

Knut Teppan Vik Ørjan Martnes 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor for 

Avfallsservice AS sine eierkommuner 

Prosjektleder 

 

Margrete Mjølhus Kleiven 

Forvaltningsrevisor 

Ansvarlig for kvalitetssikring 

Regnskapsrevisor 

Prosjektmedarbeider 
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Sammendrag 

 

KomRev NORD har på bestilling fra kontrollutvalgene i Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, 

Skjervøy og Storfjord kommuner gjennomført en selskapskontroll i form av en forvaltningsrevisjon 

av Avfallsservice AS.  

 

Problemstillingen forvaltningsrevisjonen har tatt utgangspunkt i, er:  

 

«Har Avfallsservice AS systemer og beregninger som skal sikre selvkost på avfallstjenester til 

husholdninger?»  Med «avfallstjenester til husholdninger» menes både innsamling av 

husholdningsavfall og tømming av slam fra private husholdninger.  

 

Revisors konklusjon er at Avfallsservice AS ser ut til å ha systemer og beregninger som er egnet til 

å sikre selvkost på avfallstjenester til husholdninger. Konklusjonen bygger på følgende vurderinger:  

 
Selskapet har satt opp regnskap/ etterkalkyle for selvkosttjenestene og fremlagt disse for eierkommunene. 

Etterkalkylene anses fra revisors side å tilfredsstille myndighetenes retningslinjer for beregning av 

selvkost for kommunale betalingstjenester. 

 

Revisor anser at både revisjonsberetningene fra KPMG og den selvstendige kontrollen vi har 

gjennomført med hensyn til driftsåret 2017, sannsynliggjør at alle direkte og indirekte drifts- og 

kapitalkostnader som kan henføres til renovasjons- og slamtjenester til husholdninger, utgjør 

selskapets selvkostkalkyler /selvkostregnskap. 

 

Avfallsservice AS har etablert egne selvkostfond for renovasjonstjenester og slamtømming til 

husholdninger – og har fra og med 2016 beregnet årlige renter av beholdningen på disse. Revisor 

vurderer Avfallsservice AS som å ha ivaretatt generasjonsprinsippet gjennom selvkostdriften av 

disse to tjenestene i de siste syv hele driftsårene som er den perioden revisor her har vurdert. Revisor 

anser at selskapet dermed også over tid krever betaling fra brukerne for alle kostnader forbundet 

med renovasjonstjenester til og slamtømming fra husholdninger. 

 

Selskapets egenkapital pr. 31.12.2018 gir dekning for de akkumulerte underskuddene på 

selvkostfondene. 

 

Revisor bemerker at Avfallsservice ikke utarbeider forkalkyler for selvkost på 

husholdningsrenovasjon og slamtømming og at slike følgelig heller ikke forelegges 

eierkommunene. Selv om dette forholdet ikke er av avgjørende betydning med hensyn til å sikre 

selvkost på de her aktuelle tjenestene, må det anses å svekke de respektive kommunestyrenes 

grunnlag for å vurdere størrelsen på renovasjonsgebyrene - særlig på litt lengre sikt. Utarbeidelse 

av forkalkyler vil også kunne styrke selskapets evne til langsiktig økonomiplanlegging.   
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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn og bestilling 

Kontrollutvalgene i kommunene Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord 

vedtok alle i første halvår av 2018 å bestille selskapskontroll av Avfallsservice AS. De seks 

kommunene eier selskapet sammen - med en aksjeandel på 16,67 % hver. KomRev NORDs 

overordnede prosjektskisse ble vedtatt av samtlige kontrollutvalg høsten samme år. Kontrollutvalget 

i Storfjord var det siste av de seks kontrollutvalgene som vedtok skissen i sitt møte den 2.11.2018. 

Kontrollutvalgets formål med selskapskontrollen har vært å bidra til å sikre at Avfallsservice AS 

etterlever selvkostprinsippet.  

 

1.2   Avfallsservice AS 

Selskapets hovedvirksomhet er kommunal renovasjon i eierkommunene, men utleie av containere, 

innsamling og behandling av avfall fra næringsliv samt mottak og videresending av spesialavfall 

inngår også i selskapets virksomhet. Selskapet ble stiftet i 1992 og har 25 ansatte. Avfallsservice 

AS har en kundemasse på om lag 6 000 husholdningsabonnenter og 400 bedrifter, og selskapets 

forretningsadresse er Galsomelen 56 på Storslett i Nordreisa kommune. Selskapets styre består 

ifølge proff.no av styreleder, nestleder og fem øvrige medlemmer.  

 

 
Foto: Siri Bergset Elvestad/Framtid i Nord 

1.3  Selvkostprinsippet 

Når en kommunal tjeneste skal drives etter selvkostprinsippet, innebærer dette at kommunen må 

innkreve gebyr til full dekning av drifts- og kapitalkostnader forbundet med tjenesten. 

Gebyrinntektene skal ikke (over tid) overstige den totale kostnadsøkningen en kommune (eller et 

selskap på kommunens vegne) har ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste.   
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2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER 

2.1 Problemstillinger  

 

Problemstillingen som denne forvaltningsrevisjonen har tatt utgangspunkt i, er:  

 

Har Avfallsservice AS systemer og beregninger som skal sikre selvkost på avfallstjenester til 

husholdninger?  

 

Med «avfallstjenester til husholdninger» menes både innsamling av husholdningsavfall og tømming 

av slam fra private husholdninger. 

2.2 Revisjonskriterier  

Revisjonskriterier er krav, normer og/eller standarder som reviderte enhets praksis på det reviderte 

området skal vurderes i forhold til.  

 

I denne forvaltningsrevisjonen er revisjonskriteriene utledet fra 

 

• Lov 13.03.1981 nr. 06 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 

• Forskrift av 01.06.2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 

• H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester 

(Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2014) 

 

Selvkostprinsippet  

Forurensningsloven § 2 nr. 5 pålegger den ansvarlige for forurensningen eller avfallet å dekke 

kostnadene ved å hindre eller begrense forurensing og avfallsproblemer. Lovens § 30 angir at det er 

kommunen som skal sørge for innsamling av husholdningsavfall1, mens § 34 er rettslig grunnlag 

for beregning og innkreving av renovasjonsgebyrer fra innbyggerne. Bestemmelsene pålegger 

kommunen å innkreve gebyr til full dekning av drifts- og kapitalkostnader forbundet med tjenestene. 

Gebyrene for husholdningsavfall skal ikke overstige kommunens kostnader. Dette innebærer at 

kommunen er pålagt å drive husholdningsrenovasjon til selvkost.  

 

Selvkostprinsippet er også nedfelt i avfallsforskriften § 15-3 som krever at avfallsgebyret skal sikre 

full dekning av de totale kostnadene kommunene påføres ved lovpålagt håndtering av 

husholdningsavfall, og at kommunen ikke skal ha fortjeneste på slik håndtering. Av 

forurensningsloven § 26 fremgår det at tilsvarende plikter som for husholdningsavfall, påligger 

kommunen med hensyn til tømming av slam. Av bestemmelsens fjerde ledd fremgår det at også 

slamtømming skal utføres til selvkost.  

 

Departementets retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester - H-3/14 

- utfyller lovgivningens regler om brukerbetaling. I H-3/14 er selvkost definert som den totale 

kostnadsøkningen en kommune eller et selskap har ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste. 

Videre sier retningslinjene at prinsippet om selvkost gjelder uavhengig av organisasjonsform. For 

Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord kommuners del, er altså tilfellet at 

husholdningsrenovasjon forestås av selskapet Avfallsservice AS.  

 

 
1 Forurensningsloven § 27 definerer husholdningsavfall som avfall fra private husholdninger, herunder større 

gjenstander som inventar o.l. Avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner regnes som næringsavfall.  
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Etterkalkyle/selvkostregnskap 

Kommunen skal ifølge avfallsforskriften § 15-4 ha separat regnskap for lovpålagt håndtering av 

husholdningsavfall. Når den selvkostfinansierte tjenesten utføres i egenregi gjennom et kommunalt 

heleid avfallsselskap, legger vi til grunn at det er dette avfallsselskapet som skal utarbeide selvkost-

regnskap. Videre framgår det av avfallsforskriften § 15-4: «Alle kostnader ved lovpålagt håndtering 

av husholdningsavfall skal dekkes over avfallsgebyret. Dersom kommunen også selger 

avfallstjenester i markedet, skal de kostnadene som er felles for lovpålagt håndtering av 

husholdningsavfall og avfallstjenestene som selges i markedet fordeles forholdsmessig.» 

Etterlevelse av selvkostregelverket innebærer altså at kommunen, eller i dette tilfellet selskapet, ikke 

kan kryss-subsidiere mellom lovpålagt håndtering av husholdningsavfall og avfallstjenester som 

selskapet selger i markedet. Inntekter fra lovpålagt håndtering av husholdningsavfall kan ikke 

brukes til å finansiere avfallstjenester som selges i markedet.  

 

Plikten til utarbeiding av separat regnskap for husholdningsrenovasjon, jf. avfallsforskriften §15-4, 

ligger til grunn for og utdypes i H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale 

betalingstjenester. Ifølge H-3/14 må kommunen (eller her: selskapet) utarbeide en etterkalkyle 

(selvkostregnskap) av kostnadene innenfor områder der selvkost er den rettslige rammen for 

brukerbetaling, og dette skal gjøres for å føre kontroll med at gebyrinntektene ikke overstiger 

selvkost. Alle henførbare direkte og indirekte drifts- og kapitalkostnader skal inngå i selvkost-

regnskapet. Med «henførbare kostnader» menes i denne sammenhengen kostnader 

kommunen/renovasjonsselskapet påføres ved å produsere renovasjonstjenester, og som derfor skal 

belastes selvkostregnskapet for renovasjon.  

 

Retningslinjene i H-3/14 er ikke rettslig bindende, men de angir en økonomifaglig standard for 

beregning og praktisering av selvkostprinsippet som kommunene tilrås å følge.2 Når hele selvkost-

tjenesten er ivaretatt av et selskap, bør selskapet utarbeide etterkalkylen. Med henvisning til 

foranstående utleder revisor en forventning om at Avfallsservice AS utarbeider etterkalkyler 

(selvkostregnskap) i tråd med standarden som framgår av retningslinjene H-3/14. Kalkylene bør 

framlegges for eierkommunene slik at disse kan føre kontroll med at håndtering av husholdnings-

avfall skjer til selvkost. Retningslinjene legger opp til at selvkostberegningene kan ta utgangspunkt 

i regnskapsreglene som gjelder for den aktuelle virksomheten.  

 

Forkalkyle/selvkostkalkyle  

I avfallsforskriften § 15-3 er det angitt at kommunestyret fastsetter avfallsgebyret. Bestemmelsen 

sier videre at «avfallsgebyret fastsettes slik at det svarer til de totale kostnadene kommunene påføres 

ved lovpålagt håndtering av husholdningsavfall» og at «kun kostnader ved og inntekter fra lovpålagt 

håndtering av husholdningsavfall skal inngå i beregningen av avfallsgebyret». Kommunestyrets 

fastsetting av gebyr for håndtering av avfall fra husholdningene skjer vanligvis i forbindelse med 

behandlingen av budsjett og økonomiplan for kommende år. Politikerne fatter da vedtak på grunnlag 

av saksutredning og forslag fra kommuneadministrasjonen. I dette tilfellet, der Avfallsservice AS 

har ansvaret for avfallsbehandlingen, er kommuneadministrasjonen avhengig av grunnlagsdata fra 

selskapet. Av dette utleder vi at Avfallsservice bør framlegge for eierkommunene en forkalkyle med 

beregninger som viser om det foreslåtte gebyret vil dekke de totale kostnadene kommunen 

(avfallsselskapet) påføres ved håndtering av husholdningsavfallet. Fordi selvkostregelverket legger 

opp til at gebyrinntektene bør tilsvare kostnadene samlet over flere år, legger vi til grunn at 

forkalkylene fra Avfallsservice bør vise beregnede kostnader ved og inntekter fra lovpålagt 

håndtering av husholdningsavfall for de nærmeste årene. Dette utleder vi også av 

 
2 I H-3/14 er hensikten med retningslinjene beskrevet. Retningslinjene har til hensikt å «[…] angi en økonomifaglig 

standard for beregning av selvkost og praktisering av selvkostprinsippet som er i tråd med reglene i særlovgivningen. 

Eventuelle avvik fra retningslinjene bør derfor begrunnes.» 
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selvkostretningslinjene H-3/14 der det framgår at kommunen må utarbeide en budsjettkalkyle - som 

vil si en forkalkyle over anslåtte inntekter og kostnader på tjenesteområdet. 

 

Selvkostfond 

Selvkostregnskapet avsluttes som regel med et overskudd eller underskudd. Et overskudd skal ifølge 

retningslinjene for beregning av selvkost avsettes til bundet driftsfond (selvkostfond), mens et 

underskudd skal motregnes selvkostfondet. Det følger av de sentrale retningslinjene for selvkost at 

overskudd skal avsettes til fond også i et avfallsselskaps regnskap. Ved bruk av selvkostfond kan 

gebyrene holdes mer stabile over tid.  

 

Generasjonsprinsippet er sentralt innenfor selvkost og innebærer at dagens brukere av tjenesten ikke 

skal subsidiere fremtidige brukere og vice versa. Prinsippet innebærer – i dette tilfellet – at selskapet 

ikke skal bygge opp sitt selvkostfond (gjennom positive driftsresultat) over lengre tid, men i stedet 

ha en planlagt prosess for oppbygging og nedbygging av fondet. Revisor anser at 

generasjonsprinsippet underbygger hensiktsmessigheten av å utarbeide forkalkyler for beregnede 

kostnader ved og inntekter fra den aktuelle selvkosttjenesten for de neste årene. Selvkostfondet skal 

imidlertid ikke benyttes til finansiering av investeringer.3 For å ivareta generasjonsprinsippet bør i 

utgangspunktet et positivt selvkostresultat være tilbakeført til brukerne av selvkosttjenesten innen 

fem år, og et eventuelt avvik fra dette bør begrunnes. Om praktiseringen av generasjonsprinsippet 

skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet blant annet følgende:  

 

 
(Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2014: 28) 

 

Det følger av retningslinjene at det skal beregnes renter på selvkostfond (opparbeidet overskudd), 

og rentene skal tillegges fondet. På den måten får brukerne av tjenesten avkastning av midlene som 

er bundet i fond og som dermed ikke kan gi avkastning ved alternativ plassering. Hvert 

selvkostområde skal ha et eget selvkostfond. Det er altså ikke anledning til å slå sammen fond for 

ulike tjenester. 

 

Det framgår av aksjeloven § 3-4 at selskapet til enhver tid skal ha egenkapital og likviditet som er 

«forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet». Avfallsservice AS sin 

egenkapital bør etter vårt skjønn gi dekning for akkumulerte overskudd/beholdningen på selvkost-

 
3 Investeringsutgiftene belastes selvkostkalkylen og gebyrene jevnt over investeringenes levetid gjennom 

avskrivninger og kalkulatoriske rentekostnader. 
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fondet (inkl. renter). Dersom egenkapitalen ikke gir slik dekning, risikerer selskapet å ikke kunne 

dekke inn fremtidige underskudd. Av dette utleder revisor at egenkapitalen i Avfallsservice AS bør 

gi dekning for akkumulerte overskudd/beholdningen på selvkostfond tillagt renter. 

 

På bakgrunn av foranstående utleder vi følgende revisjonskriterier:  

 

- Avfallsservice AS bør utarbeide forkalkyle for selvkost på husholdningsrenovasjon og 

fremlegge kalkylen for eierkommunene. Forkalkylen bør dekke de nærmeste årene.  

- Etter utløpt regnskapsår bør Avfallsservice AS sette opp regnskap/etterkalkyle for 

selvkosttjenesten og framlegge det for eierkommunene. 

- Alle direkte og indirekte drifts- og kapitalkostnader som kan henføres til 

renovasjonstjenester til husholdninger, skal inngå i selvkostkalkylene. 

- Avfallsservice AS skal kreve betaling fra brukerne for alle kostnader forbundet med 

selvkosttjenesten til husholdninger. 

- Avfallsservice AS bør ha et fond for avsetning av overskudd fra selvkostdriften og 

motregning av underskudd. Det skal beregnes årlige renter på fondsbeholdningen. 

o Avfallsservice bør påse at generasjonsprinsippet etterleves med hensyn til 

selvkostdriften for renovasjonstjenester til husholdninger.  

o Avfallsservice bør påse at generasjonsprinsippet etterleves med hensyn til 

selvkostdriften for slamtjenester til husholdninger.  

- Egenkapitalen i Avfallsservice AS bør gi dekning for beholdningen på selvkostfondet 

(akkumulerte overskudd) 
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3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING 

3.1 Metode og datamateriale  

Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført i henhold til gjeldende standard for forvaltnings-

revisjon4.  

 

I gjennomføringen av denne forvaltningsrevisjonen har revisor innhentet de nødvendige data ved 

hjelp av intervju, dokumentanalyse og regnskapsanalyse. Oppstartsmøte med daglig leder, 

økonomisjef og økonomikonsulent ble gjennomført innledningsvis i arbeidet. Vi har etterspurt og 

blitt forelagt Avfallsservice AS sine regnskaper for årene fra og med 2013 til og med 2018, 

selskapets etterkalkyler (pr. eierkommune) for de samme årene, og revisjonsberetninger tilknyttet 

selvkost for de samme årene fra selskapets revisor; KPMG. Som revisor for selskapets 

eierkommuner har vi også tilgang til de regnskapsdata selskapet generelt tilgjengeliggjør overfor 

disse kommunene. Vi har også etterlyst forkalkyler som eventuelt er forelagt eierkommunene i 

forbindelse med fastsettelse av renovasjonsgebyrene for husholdningsavfall og slam for 2019, men 

selskapet opplyser at slike forkalkyler ikke utarbeides.  

 

3.1.1 Gyldighet og pålitelighet 

Med gyldige data menes at dataene som samles inn i undersøkelsen, skal utgjøre et relevant og 

tilstrekkelig grunnlag for å vurdere den reviderte virksomheten opp imot revisjonskriteriene og 

problemstillingen. Revisor mener at det datamaterialet som er presentert som «revisors funn» i 

rapporten (og som beskrives ovenfor), oppfyller dette gyldighetskravet. 

 

Med pålitelige data menes at dataene skal være mest mulig nøyaktige. Revisjonen har vurdert 

eventuelle feilkilder i det innsamlede datamaterialet. Vi har sammenliknet de ulike typene data med 

hverandre for å avdekke eventuelle motsetninger i opplysninger som fremkommer i dem. I tillegg 

har vi framlagt datamaterialet for Avfallsservice AS v/ økonomisjef som har bekreftet at 

informasjonen vi bygger på, er korrekt. På bakgrunn av forannevnte vurderinger, sammenlikninger 

og verifiseringer, forutsetter revisjonen at det ikke er vesentlige feil i datamaterialet som presenteres 

i rapporten. 

 

Påliteligheten og gyldigheten i det presenterte datamaterialet er også søkt sikret gjennom 

revisjonens interne kvalitetssikringssystem. 

 

3.2 Avgrensing 

Våre undersøkelser er avgrenset til å gjelde driften i perioden f.o.m. 2012 t.o.m. 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
4 RSK 001Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges kommunerevisorforbunds styre 1. februar 2011 
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4 AVFALLSSERVICE AS OG SELVKOSTPRINSIPPET 

 

Har Avfallsservice AS systemer og beregninger som skal sikre selvkost på avfallstjenester 

til husholdninger? 

4.1  Forkalkyler  

 

 
 

Revisors funn  

Revisor har pr. e-post fått opplyst følgende fra Avfallsservice den 4.2. i år:  

 

«Vi har ikke noen forkalkyler som presenteres eierne annet enn at vi bruker å varsle om årsaker 

til prisendring utenom vanlig prisjustering.» 

 

Revisors vurdering 

Etter revisors vurdering kan ikke praksisen som beskrives fra selskapets side i e-posten som er 

gjengitt ovenfor, sies å være tilstrekkelig til å oppfylle revisjonskriteriet om utarbeidelse av 

forkalkyler og fremleggelse av disse for eierkommunene. Revisor kan ikke se at den ovenfor 

beskrevne «informasjonsflyten» fra Avfallsservice AS til eierkommunene gir kommunestyrene 

tilstrekkelig grunnlag for å vurdere størrelsen på renovasjonsgebyrene de nærmeste årene  

 

Utarbeidelse av forkalkyler vil kunne styrke selskapets evne til langsiktig økonomiplanlegging. 

 

4.2 Regnskap/etterkalkyler  

 

 
  

REVISJONSKRITERIUM 

• Avfallsservice AS bør utarbeide forkalkyler for selvkost på husholdningsrenovasjon og 

slamtømming og fremlegge kalkylene for eierkommunene. Forkalkylene bør dekke de 

nærmeste årene. 

Kilder: Forurensningsloven, Avfallsforskriften, H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale 

betalingstjenester 

 

REVISJONSKRITERIER 

• Etter utløpt regnskapsår bør Avfallsservice AS sette opp regnskap/etterkalkyle for 

selvkosttjenesten og framlegge det/den for eierkommunene.  

 

• Alle direkte og indirekte drifts- og kapitalkostnader som kan henføres til renovasjons- og 

slamtjenester til husholdninger, skal inngå i selvkostkalkylene. 

 

Kilder: Forurensningsloven, Avfallsforskriften, H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for 

kommunale betalingstjenester 
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4.2.1 Etterkalkyler 

 

Revisors funn 

Revisor finner at Avfallsservice AS i samtlige undersøkte år har satt opp etterkalkyle og oversendt 

samtlige av de seks eierkommunene denne. I etterkalkylene som oversendes eierkommunene, er de 

direkte og indirekte henførbare kostnadene – i form av regnskapsførte utgifter – fordelt 

proporsjonalt med den enkelte kommunes andel av selskapets totale antall private abonnenter. Som 

vist i utklipp 1 nedenfor, hadde for eksempel Nordreisa kommune 30,4 % av abonnentene i 2018, 

og for denne kommunen utgjøres selvkostkalkylene fra Avfallsservice tilsvarende andel av de totale 

selvkostregnskapene.  

 
Utklipp 1: Etterkalkyle for renovasjon 2018 – tilsendt eierkommunene fra Avfallsservice AS. 

 
Kilde: Avfallsservice AS 
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Kalkylen som fremgår av utklipp 1 på forrige side, er tredelt. Den første delen er en spesifikasjon 

av kostnader, inntekter og kalkulatoriske renter (m/ rentesats) tilknyttet alternativkostnadene. Den 

andre delen (markert i gult) inneholder opplysninger om antall abonnenter og pris pr. abonnement. 

Den tredje delen (markert i rosa) viser etterkalkylen fordelt på kommunene. Her fremgår også en 

oversikt over selvkostfondet totalt samt fordelt på kommunene. Denne siste delen av kalkylen viser 

også kalkulatoriske renter tillagt fondet pr. år. Utklipp 2 nedenfor viser etterkalkylen Avfallsservice 

AS har sendt sine eierkommuner i forbindelse med slamtømming i 2018. Denne har tilsvarende 

oppbygning som etterkalkylen for husholdningsrenovasjon.  
 

Utklipp 2: Etterkalkyle for slam 2018 – tilsendt eierkommunene fra Avfallsservice AS. 

 
    Kilde: Avfallsservice AS  
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Revisors vurdering 

Revisors vurdering er at Avfallsservice AS gjennom etterkalkylene har gitt kommunene tilstrekkelig 

opplysninger med hensyn til utarbeidelse av noteopplysninger kommuneregnskapet. Etter revisors 

vurdering har selskapet oppfylt revisjonskriteriet om å sette opp regnskap/ etterkalkyle for 

selvkosttjenesten og framlegge det/den for eierkommunene. Etterkalkylen anses fra revisors side å 

tilfredsstille kravene som følger av H-3/14.  

 

4.2.2 Etterlevelsen av selvkostprinsippet 

Revisors funn  

I anledning våre undersøkelser av hvorvidt selvkostkalkylene faktisk består av alle direkte og 

indirekte drifts- og kapitalkostnader som kan henføres til renovasjons- og slamtjenester til 

husholdninger, ba vi om å få oversendt fra Avfallsservice AS eventuelle revisjonsberetninger for 

selvkostområdene fra deres revisor KPMG. Vi fikk tilsendt slike revisjonsberetninger for både 

husholdningsrenovasjon og slamtømming for årene 2013-2018.    

 

Vår gjennomlesning av disse revisjonsberetningene viste at de varierer noe med hensyn til 

formuleringer. Vi henvendte oss derfor den 5.2. i år pr. e-post til KPMG for å bringe på det rene 

hvorvidt disse revisjonsberetningene skal tolkes dithen at KPMG bekrefter at selvkostprinsippet er 

etterlevd for de her aktuelle tjenestene som Avfallsservice har ytt overfor private husholdninger i de 

seks kommunene i de her aktuelle årene. Den 6.2. mottok vi e-post fra KPMG v/ Bjørn Hugo 

Johnsen som svarte følgende:  

 
«I forbindelse med vårt arbeid med bekreftelse av selvkostregnskapene har vi sjekket at selvkostprinsippet i 

henhold til "Veiledning Beregning av kommunale avfallsgebyr M-258" utgitt av Miljødirektoratet er etterlevd. 

Vi har også sjekket at fordelingsnøklene som er benyttet på kostnader knyttet til både næring og husholdning 

er ihht anbefaling slik at disse sammen med de direkte kostnaden gir ett riktig bilde av selskapets 

selvkoststruktur for kommunal renovasjon (husholdning og slam husholdning).» 

 

Sett i sammenheng med revisjonsberetningene indikerer uttalelsen fra KPMG slik denne er gjengitt 

ovenfor, at Avfallsservice har etterlevd selvkostprinsippet5 i den forstand at det kun er direkte og 

indirekte henførbare kostnader som er belastet regnskapene for de to selvkosttjenestene det her er 

snakk om.  

 

Av veilederen som det fra KPMG sin side vises til, fremgår imidlertid følgende under omtalen av 

avfallsforskriften § 15-6:  

 
«I de tilfeller hvor kommunen har organisert sin lovpålagte innsamling i separate juridiske enheter, underlagt 

også andre former for pålagt kontroll og revisjon som for eksempel ekstern revisjon, vil dette likevel ikke kunne 

erstatte kommunens kontroll.»  (Miljødirektoratet, 2014: 12)  

 

KomRev NORD har på denne bakgrunn også foretatt en selvstendig kontroll av Avfallsservice AS 

sin etterlevelse av selvkostprinsippet for husholdningsrenovasjon og slam (husholdning) for 2017.6 

Kontrollen har ikke avdekket noen indikasjoner på at annet enn de direkte og indirekte drifts- og 

kapitalkostnader som kan henføres til renovasjons- og slamtjenester til husholdninger, inngår i 

selvkostkalkylene. Revisor konstaterer at selskapet opererer med klare regnskapsmessige skiller 

mellom «næringsdelen» og renovasjons- og slamtjenester til private husholdninger. Det fremgår at 

selskapet har fordelingsnøkler for lønn, andre driftskostnader og avskrivninger.  

 
5 Veilederen M-258 henviser eksplisitt til retningslinjene H-3/14, og disse to anses fra revisors side å harmonere med 

hverandre hva angår den grunnleggende forståelsen av og omgangen med selvkostprinsippet.  
6 På tidspunktet for revisors undersøkelser på dette punktet var dette de siste tilgjengelige selvkostregnskapene. 
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Revisors vurdering 

Revisor anser at både revisjonsberetningene fra KPMG og den selvstendige kontrollen vi har 

gjennomført med hensyn til driftsåret 2017, sannsynliggjør at Avfallsservice AS oppfyller 

revisjonskriteriet om at alle direkte og indirekte drifts- og kapitalkostnader som kan henføres til 

renovasjons- og slamtjenester til husholdninger, skal inngå i selvkostkalkylene 

/selvkostregnskapene. 

 

4.3 Brukerbetaling, selvkostfond og egenkapital  

 

 
 

4.3.1 Husholdningsrenovasjon – revisors funn 

I alle etterkalkylene Avfallsservice AS har forelagt revisor, fremkommer det informasjon om 

utviklingen i selvkostfondet (akkumulert underskudd eller opparbeidet overskudd) for hver av de to 

selvkosttjenestene. Sammenstilt gir informasjonen i hver enkelt av etterkalkylene for perioden 

2013-2018 grunnlag for å oppstille tabell 1 og 3 nedenfor.  

 

Tabell 1 nedenfor viser utviklingen i selvkostfondene for henholdsvis husholdningsrenovasjon og 

slamtømming fra private husholdninger for årene 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018.  

 
Tabell 1. Selvkostfond «renovasjon» 2012-2018 

 
Kilde: Avfallsservice AS 

 

Av tabell 1 fremgår det at selvkostfondet har variert fra å være en negativ til en positiv størrelse 

gjennom de syv årene tabellen gjelder. Pr. 31.12.2012 var det et akkumulert underskudd på kr 

73 000 i selskapets selvkostfond for husholdningsrenovasjon. I 2014, 2015 og 2016 hadde 

Avfallsservice positive driftsresultater med hensyn til husholdningsrenovasjon. Etter negative 

REVISJONSKRITERIER 

 

• Avfallsservice AS skal kreve betaling fra brukerne for alle kostnader forbundet med 

selvkosttjenesten til husholdninger. 

• Avfallsservice AS bør ha ett fond pr. selvkosttjeneste for avsetning av overskudd fra 

selvkostdriften og motregning av underskudd. Det skal beregnes årlige renter på 

fondsbeholdningen. 

o Avfallsservice bør påse at generasjonsprinsippet etterleves med hensyn til 

selvkostdriften for renovasjonstjenester til husholdninger.  

o Avfallsservice bør påse at generasjonsprinsippet etterleves med hensyn til 

selvkostdriften for slamtjenester til husholdninger.  

• Egenkapitalen i Avfallsservice AS bør gi dekning for beholdningen på selvkostfondene  

Kilde: Forurensningsloven, Aksjeloven, Avfallsforskriften, H-3/14 Retningslinjer for beregning av 

selvkost for kommunale betalingstjenester 
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driftsresultater i 2017 og 2018 var det pr. 31.12.2018 et akkumulert underskudd på kr 129 000 på 

selvkostfondet for husholdningsrenovasjon.  

 

Når det gjelder gebyrene abonnentene har blitt avkrevet, viser etterkalkylene for perioden 2013-

2018 at disse har blitt holdt relativt stabile, slik dette fremgår av tabell 2 nedenfor. Den største 

økningen i prisen for et standardabonnement fant sted fra 2013 til 2014, da prisen økte fra kr 2886 

til 3067 – en prisøkning på 6,3 %. Økningen i pris fra 2013 til 2018 for et standardabonnement var 

imidlertid på 13,3 % og fulgte dermed økningen i konsumprisindeksen i samme periode.  

 
Tabell 2. Gebyrsatser renovasjon – Avfallsservice AS – 2013-2018 

 
Kilde: Avfallsservice AS 

 

4.3.2 Husholdningsrenovasjon - revisors vurderinger 

Avfallsservice AS oppfyller revisjonskriteriet om å ha etablert selvkostfond for renovasjonstjenester 

til husholdninger. Fra og med 2016 har selskapet også oppfylt revisjonskriteriet om at det skal 

beregnes årlige renter på fondsbeholdningen. 

 

Tabell 1 viser at størrelsen på akkumulerte underskudd og opparbeidede overskudd i selvkostfondet 

har variert over denne syvårsperioden, men selvkostfondets størrelse (negativ eller positiv) har ikke 

på noe tidspunkt i disse syv årene utgjort mer enn 2,2 % av henførbare direkte og indirekte drifts- 

og kapitalkostnader påløpt i samme år. Tatt i betraktning størrelsen på de samlede årlige kostnadene 

og inntektene Avfallsservice har ved å produsere disse renovasjonstjenestene, fremstår fondets 

saldoer (slik disse fremgår av tabell 1) som små. Tar man utgangspunkt i 2012, viser utviklingen i 

selvkostfondet for renovasjon at Avfallsservice har påsett at et negativt selvkostresultat (akkumulert 

underskudd) pr. 31.12.2012 har blitt dekket inn gjennom selvkostdriften innen fem år – da et 

opparbeidet overskudd på kr 500 000 utgjorde selvkostfondets saldo pr. 31.12.2016. I løpet av 

syvårsperioden tabell 1 tar for seg, har Avfallsservice verken avsatt positive selvkostresultat til fond 

eller motskrevet negative selvkostresultat mot fondet i mer enn tre år på rad. Gebyrsatsene har blitt 

holdt relativt stabile, jf. tabell 2.  

 

Utviklingen som fremgår av tabell 1 med hensyn til de syv årene tabellen gjelder, tilsier at 

Avfallsservice AS påser at generasjonsprinsippet etterleves gjennom selvkostdriften av 

husholdningsrenovasjon. Revisor anser at selskapet dermed også over tid oppfyller revisjonskriteriet 

om å kreve betaling fra brukerne for alle kostnader forbundet med renovasjonstjenester til 

husholdninger. 
 

4.3.3 Slam – revisors funn 

Når det gjelder selvkostfondet for slamtømming fra private husholdninger, viser tabell 3 på neste 

side at fondet har hatt positive saldoer – av varierende størrelser – f.o.m. 2012 t.o.m. 2017. Pr. 

Gebyrer i kr 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Renovasjon

Standard 2886 3067 3128 3159 3238 3270

Mini 2376 2495 2545 2570 2634 2660

Mini kompost 2376 2495 2545 2570 2634 2660

Storabonnement 4166 4458 4547 4592 4707 4754

Fritid 765 780 796 804 824 832

Antall abonnenter totalt 8330 8260 8308 8807 8972 9065
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31.12.2018 hadde fondet negativ saldo med et akkumulert underskudd på kr 331 000 – etter et 

negativt driftsresultat i 2018.  
 

Tabell 3. Selvkostfond «slam» 2012-2018 

 
Kilde: Avfallsservice AS 

 

Gebyrsatsene for slamtømming økte med om lag 10 % fra 2013 til 2018.  

 
Tabell 4. Gebyrsatser slamtømming – Avfallsservice AS – 2013-2018 

 
Kilde: Avfallsservice AS 
 

4.3.4 Slam – revisors vurderinger 

Avfallsservice AS oppfyller revisjonskriteriet om å ha etablert selvkostfond for slamtjenester til 

husholdninger. Fra og med 2016 har selskapet også oppfylt revisjonskriteriet om at det skal beregnes 

årlige renter på fondsbeholdningen. 

 

Tabell 3 ovenfor viser at det akkumulerte overskuddet på kr 52 000 pr. 31.12.2012 ikke ble 

tilbakeført til brukerne innen en femårsperiode. Et akkumulert overskudd på kr 127 000 utgjorde 

fondets saldo pr. 31.12.2017. Revisor registrerer imidlertid at Avfallsservice både i 2016 og 2017 

hadde negative driftsresultater på selvkostdriften for slamtjenester, og at fondets saldo ble redusert 

med til sammen kr 319 000 kroner i løpet av disse to årene. Pr. 31.12.2018 var selvkostfondet en 

negativ størrelse i form av et underskudd på kr 331 000. Fra kommunal- og 

moderniseringsdepartementet fremholdes det, som vist i kapittel 2 i denne rapporten, at 

kommunene7 må tilkjennes en viss frihet til å vurdere hvorvidt tilbakeføring av et eventuelt 

overskudd skal gjøre over en lengre perioden enn de fem årene departementet tar utgangspunkt i. 

Avfallsservice AS har ikke i mer enn tre år på rad avsatt positive selvkostresultat til fond eller 

motskrevet negative selvkostresultat mot fondet. Gebyrsatsene har blitt holdt relativt stabile, jf. 

tabell 4. Når det gjelder størrelsen på selvkostfondets saldo, har denne ikke på noe tidspunkt i løpet 

av syvårsperioden tilsvart mer enn 12 % av Avfallsservice AS sine henførbare direkte og indirekte 

drifts- og kapitalkostnader påløpt i samme år. 

 

Etter revisors syn tilsier utviklingen som fremgår av tabell 3 at Avfallsservice AS påser at 

generasjonsprinsippet etterleves gjennom selvkostdriften av slamtømming fra private 

 
7 Revisor anser at resonnementet også må kunne gjøres gjeldende i de tilfeller der et interkommunalt selskap forestår 

slike tjenester på kommunenes vegne.  

Gebyrer i kr 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Slam

Årlig 1505 1565 1596 1596 1628 1661

2-Årlig 758 788 804 804 820 831

3-Årlig 524 545 556 556 709 567

4-Årlig 394 410 418 418 533 426

Antall abonnenter totalt 3688 3873 3908 3934 3999 4050
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husholdninger. Revisor anser at selskapet dermed også over tid oppfyller revisjonskriteriet om å 

kreve betaling fra brukerne for alle kostnader forbundet med slamtømming til husholdninger. 

 

4.3.5 Egenkapital og beholdningen på selvkostfondene 

Som vist ovenfor var selvkostfondene negative størrelser for både husholdningsrenovasjon og 

slamtømming fra private husholdninger pr. 31.12.2018 – på til sammen kr 460 000. Avfallsservice 

AS sin egenkapital utgjorde pr. 31.12.2018 kr 36 545 243. Av dette utgjorde kr 26 245 243 opptjent 

egenkapital, og kr 300 000 var innskutt egenkapital. 

 

Revisors vurdering er dermed at Avfallsservice AS oppfyller revisjonskriteriet om at selskapets 

egenkapital bør gi dekning for beholdningen (som pr. 31.12.2018 utgjorde en negativ størrelse) på 

selvkostfondene.  
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5 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 

Basert på funnene og vurderingene som fremgår av kapittel 4 ovenfor, er revisors konklusjon at 

Avfallsservice AS ser ut til å ha systemer og beregninger som er egnet til å sikre selvkost på 

avfallstjenester til husholdninger. Konklusjonen bygger på følgende vurderinger:  

 

Selskapet har satt opp regnskap/ etterkalkyle for selvkosttjenestene og fremlagt disse for 

eierkommunene. Etterkalkylene anses fra revisors side å tilfredsstille kravene som følger av H-3/14. 

 

Revisor anser at både revisjonsberetningene fra KPMG og den selvstendige kontrollen vi har 

gjennomført med hensyn til driftsåret 2017, sannsynliggjør at alle direkte og indirekte drifts- og 

kapitalkostnader som kan henføres til renovasjons- og slamtjenester til husholdninger, utgjør 

selskapets selvkostkalkyler /selvkostregnskap. 

 

Avfallsservice AS har etablert egne selvkostfond for renovasjonstjenester og slamtømming til 

husholdninger – og har fra og med 2016 beregnet årlige renter av beholdningen på disse. Revisor 

vurderer Avfallsservice AS som å ha ivaretatt generasjonsprinsippet gjennom selvkostdriften av 

disse to tjenestene i de siste syv hele driftsårene som er den perioden revisor her har vurdert. Revisor 

anser at selskapet dermed også over tid krever betaling fra brukerne for alle kostnader forbundet 

med renovasjonstjenester til og slamtømming fra husholdninger. 

 

Selskapets egenkapital pr. 31.12.2018 gir dekning for de akkumulerte underskuddene på 

selvkostfondene. 

 

Revisor bemerker at Avfallsservice ikke utarbeider forkalkyler for selvkost på 

husholdningsrenovasjon og slamtømming og at slike følgelig heller ikke forelegges 

eierkommunene. Selv om dette forholdet ikke er av avgjørende betydning med hensyn til å sikre 

selvkost på de her aktuelle tjenestene, må det anses å svekke de respektive kommunestyrenes 

grunnlag for å vurdere størrelsen på renovasjonsgebyrene - særlig på litt lengre sikt. Utarbeidelse 

av forkalkyler vil også kunne styrke selskapets evne til langsiktig økonomiplanlegging.   
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6 HØRING 

KomRev NORDs rapport ble tilsendt Avfallsservice v/ daglig leder og styreleder den 13.8.2019. 

Daglig leder Sigleif Pedersen underrettet revisor pr. e-post den 21.8 at han ikke hadde noen 

merknader til revisors rapport. Styreleder Johnny Hansen avga følgende uttalelse pr. e-post av 22.8.  

 
Utklipp 3: Styreleders høringsuttalelse 
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7 ANBEFALING 

 

På bakgrunn av revisors funn og vurderinger slik disse fremgår av denne rapporten, anbefaler revisor 

at Avfallsservice AS årlig utarbeider forkalkyler for selvkost på husholdningsrenovasjon og 

slamtømming som dekker de nærmeste årene, og oversender disse til kommunene. Revisor 

registrerer at styreleder allerede i sin høringsuttalelse gir uttrykk for en intensjon om å påse at dette 

blir gjort.  
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Om selskapet og vår 
forvaltningsrevisjonskompetanse 

 

 

KomRev NORD IKS utfører helhetlig 

revisjon av kommuner, kommunale 

foretak, interkommunale selskaper, 

offentlige stiftelser, kirkeregnskap og 

legater. Selskapets eiere og oppdrags-

givere er Troms fylkeskommune og 37 

kommuner i Nordland, Troms og 

Finnmark.  

 

Vårt hovedkontor ligger i Harstad, og vi 

har avdelingskontorer i Tromsø, 

Narvik, Sortland, på Finnsnes og på 

Sjøvegan.  

 

Vi har 36 medarbeidere som samlet 

innehar lang erfaring fra og god 

kunnskap om offentlig sektor og 

revisjon.  

 

Selskapet er uavhengig i forhold til 

kommuner, stat, privat næringsliv og 

andre institusjoner i samfunnet. 

 

Vårt forvaltningsrevisjonsteam består 

av ni medarbeidere med høyere 

utdanning innen ulike fag:  

 

• Juss 

• Sosiologi 

• Statsvitenskap 

• Økonomi 
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