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PROTOKOLL FRA MØTE I 
NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 
EMNE: Møte nr 1-2020 
STED: Scandic hotell Alta 
TIDSPUNKT: 29. januar 2020 kl 1730 

 
DELTAKERE:  
Ordførere: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

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

Sekretariat/adm: Berit Fjellberg, daglig leder  
Forfall: Bernt Lyngstad, Kåfjord 

 
Merknad til innkalling: ingen 
Merknad til saksliste:  

 I tillegg til utsendte saksliste var det enighet om å ta opp noen 
orienteringssaker 

 
REFERATSAKER: 

 Fra Samferdselsdepartementet: «Etterslep på vedlikehald i fiskerihamnene» 
 Fra Tromsø-områdets regionråd: «Uttalelse om årets Statsbudsjett» 

Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd tar referatsakene til etterretning. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
 
VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 01/20  Godkjenning av referat fra møte 26.11.19 
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte i regionrådet 26. november 2019 
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Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd godkjenner protokollen fra regionrådsmøte 26. november. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
 
Sak 02/20  Nasjonal transportplan 2022-2033 
Saksdokumenter:  

 Høringsbrev fra Troms og Finnmark fylkeskommune 
 Felles innspill fra Troms og Finnmark fylkeskommune mai 2019 -

hovedutfordringer på transportområdet 
 Tidligere høringsuttalelse fra Nord-Troms Regionråd til NTP av 09.05.16 

 
Forslag til vedtak med mindre justering foretatt i møtet: 
Nord-Troms Regionråd vedtar følgende innspill med prioriteringer til NTP 2022-
2033: 
 

Tiltak Rangering av tiltak Begrunnelse for tiltak 
Riksveg (store tiltak) 1 E6 Olderdalen – Langslett. Det må 

bevilges oppstartsmidler i første periode 
av NTP 

1 Strekningen er viktig både 
lokalt, regionalt og nasjonalt. 
Den er en viktig næringsvei i 
regionen, med økning i 
næringstransporter. Den er 
eneste ferdselsåre, evt 
omkjøring er om Finland. 
Strekningen er også viktig for 
å utvikle en felles bo- og 
arbeidsmarkedsregion.  
Strekningen har mange 
utfordringer; smal veibane, 
dårlig standard, knappe 
kurver, smale bruer, bratte 
stigninger og lange 
strekninger med nedsatt 
hastighet. Flere begrunnelser 
i vedlegg 1. 

 2 E6 Nordkjosbotn - Hatteng 2 Utfordringer med kurvatur, 
vegbredde og løsning 
gjennom Oteren sentrum 
(trafikksikkerhet) 

 3 E8 Øvre Skibotn - ferdigstilling 3 Dette er en særlig viktig 
strekning for eksport av 
sjømat fra regionen. Finland 
har satt av store ressurser til 
utbedringer på den andre 
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siden av grensen. 
Strekningen bør derfor 
ferdigstilles. 

E6 Kvænangsfjellet. Er 
prioritert av Nye Veier. 

Inntil utbygging av E6 Kvænangsfjellet 
er i gang vil realisering av prosjektet 
være den viktigste prioriteringa for 
Nord-Troms Regionråd.  
Strekningen er ofte vinterstengt grunnet 
vær/rasfare. Den er den eneste 
ferdselsåre, med lang omkjøring om 
Finland. 

 

Riksveg (mindre tiltak) 1 Bedre samordning av kollektiv-tilbudet 
- helhetlig vurdering. I tillegg vurdere 
transportløsninger østover 

1 Pr i dag opplever vi at buss 
og hurtigbåter/hurtigruter 
ikke korresponderer. Nord-
Troms ligger midt i det nye 
fylket. Det er ikke mulig å 
reise for eksempel med buss 
fra Nord-Troms til Alta uten 
overnatting pr i dag. 

 2 2 
 3 3 

1 Skjervøy havn – forlengelse av farled 1 Skjervøy havn er i dag ei 
havn med stor aktivitet og 
har status som «Maritimt 
senter».  Havnen har daglige 
anløp av hurtigruten og 
ukentlige anløp av 
frakteskip/Containerskip. I 
tillegg er havnen sentral for 
fiskeflåten, servicebåter for 
oppdrettsnæringen, reiseliv 
(seilbåter, mindre 
cruisebåter), fritidsflåte og 
leverandørindustrien. 
Vi ser det som naturlig at 
farleden skal gå inn til 2 
sentrale havner i Ytre havn 
og ikke avsluttes ved 
moloåpning. Se vedlegg 3 

2 2 

Kyst (Farled og 
sikkerhet) 

3 3 
Lufthavner (terminal, 
rullebane, sikkerhet) 

1 1 

Jernbane (store tiltak) 
 

1 Det er viktig å satse på jernbane-
infrastruktur i Nord-Norge 
 

 

 2 Jernbane Kolari (Finland) – 
Skibotn/Tromsø «Ishavsbanen».  En 
forlengelse til det finske og russiske 
jernbanenettet. 

1 Det er gjort store 
malmfunn på finsk side av 
grensen. Det er behov for en 
isfri havn for utskiping av 
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malm. Dette kan løses på 
norsk side. Dette gir også 
muligheter for mer gods over 
fra «veg til bane» som vil gi 
miljøgevinster. Det vises til 
vedlegg 2 for utfyllende 
begrunnelser. 

 
I tillegg mener regionrådet det er viktig å prioritere næringsveier/fylkesveger av 
nasjonal betydning. Her er vil vi spesielt fremheve FV 866 Langslett – Skjervøy, som 
er en utfordrende flaskehals, og en viktig strekning sjømatnæringen. Strekningen 
har mange utfordringer med smal vei, to tunneler av dårlig standard og en 
enveiskjørt bru. 
 
Nord-Troms har også store utfordringer med hensyn til ras. En økning av nasjonale 
rassikringsmidler er viktig for en framkommelig og sikker transportløsning. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
 
Saksopplysninger: 
Nasjonal prosess for NTP 2022-33  
Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2022-33 skal vedtas i Stortingsmeldingen 
som legges fram under vårsesjonen 2021. Prosessen for utarbeidelsen av NTP er 
endret fra tidligere. Transportetatene (Statens vegvesen, Kystverket, 
Jernbanedirektoratet og Avinor) har i foregående NTP utarbeidet «Transportetatenes 
forslag til NTP.».  
 
Dette har vært grunnlaget for fylkenes høringssvar til departementet. For NTP 2022-
33 har Samferdselsdepartementet (SD) overtatt hele ansvaret for NTP-prosessen, og 
transportetatene har ansvaret for å utarbeide grunnlagsdokumenter etter politisk 
bestilling hos SD. Informasjon knyttet til SDs med Nasjonal transportplan 2022-
2033 finnes her: https://www.regjeringen.no/no/tema/transport-og-
kommunikasjon/nasjonal-transportplan/ntp-2022-2033-i-arbeid-ny/nasjonal-
transportplan-2022-2033---i-arbeid/id2643246/ 
 
Fylkeskommunens involvering i NTP 2022-33  
Fylkeskommunene er fortsatt høringsinstans for NTP og deltar i politisk 
kontaktgruppe ledet av Samferdselsministeren. Troms og Finnmark er allerede fått 
bestilling på å vedta felles strategiske innspill. Fylkene vedtok i mai 2019 felles 
innspill til hovedutfordringer på transportområdet. 
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 I møte 22.november 2019 orienterte Samferdselsminister Jon G Dale om NTP 
prosessen og anmodet fylkeskommunen å «Bruk muligheten til å overbevise».  
Målet er at Norge skal være et land som folk bor og hvor det skapes verdier i 
hele landet.  

 De største utfordringene skal løses først. I første 6-årsperiode skal det kun være 
fokus på konkrete tiltak, løsninger og prosjekt (2022-27). Den neste 6 års-
perioden (2027-33) er det fokus på det strategiske og plangrunnlaget innrettes 
mot de største utfordringene som skal løses og ikke konkret tiltak, prosjekt og 
virkemidler. 

 Samferdselsdepartementet ønsker at fylkeskommunene fremmer prioriterte 
løsninger for å handtere utfordringene på transportområdet de kommende 
årene. Fristen for å komme med innspill er satt til 14.mai 2020. Troms og 
Finnmark fylkeskommune skal behandle saken i Fylkestinget medio mars 2020. 
Fylkeskommunens vedtak skal også ivareta innspill fra kommuner, næringsliv og 
andre regionale høringsparter. 

Konkret bestilling til kommuner, næringsliv og andre høringsinstanser fra 
fylkeskommunen: 
For å sikre at innspill blir ivaretatt i tråd med departementets ønsker rettes disse inn 
mot et fokus på: 

 Framkommelighet, regularitet og sikkerhet for nærings- og 
persontransporter – med kopling til transportkorridorer. 

 
Føringer for innspillet: 
Riksveg: 

1. Rangering av 1-3 store investeringsprosjekt på riksveg med begrunnelse. 
Tiltak kan også omfatte rassikringsprosjekter. 

2. Rangering av 3 mindre riksvegtiltak (fra 10- 500 mill. kr) med begrunnelse. 
Tiltakene kan omhandle eks. bru, tunnel, trafikksikkerhet, 
næringstransporttiltak, intelligente transportsystemer og kollektivløsninger). 

Maritim transport: 
 Rangering 1-3 maritime tiltak med begrunnelse. Tiltak kan rettes mot farled, 

sjøtransport og sjøsikkerhet. 
For luftfart: 

 Rangering av 1-3 lufthavntiltak med begrunnelse. Tiltak kan omfatte 
rullebane, terminal og annen infrastruktur rettet mot lokale og 
regionale/nasjonale lufthavner. 

For jernbane: 
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 Rangering av 1-3 jernbanetiltak. Herunder eksisterende jernbaner samt 
innspill på jernbanetilknytning til Troms og Finnmark.  

 
 
Vurderinger: 
Regionrådet iverksatte prosjektet «Regional plan for infrastruktur i Nord-Troms» 
vinteren 2018. Målet for prosjektet var: 

«Utarbeide et samlet kunnskapsgrunnlag med et helhetlig bilde av dagens infrastruktur og 
næringstransporter i Nord-Troms. Resultatet skal være en statusrapport for dagens næringsliv 
og en synliggjøring av hvordan næringslivet i regionen vil utvikle seg de neste 10 årene. På 
bakgrunn av dette skal det utarbeides anbefalinger og tiltak for å bedre infrastrukturen og 
fremkommelighet for personer og gods i Nord-Troms.» 

 
Rapporten som ble utarbeidet danner grunnlaget for samskapt politikkutvikling for 
større politisk gjennomslagskraft. I tillegg vil kunnskapsgrunnlaget bli brukt i 
utarbeidelse av ulike kommunale og regionale planer. I prosjektet ble det avholdt 
innspillmøter hvor lokalpolitikere og næringsliv deltok. 
 
Regionrådet har valgt to hovedstrategier for videre arbeid: 

 Synliggjøre verdiskapningen i regionen. rapporten dokumenterer høy 
verdiskapning og høyt transportomfang i forhold til folketallet. Dette gjelder 
både sjømatnæringen, industrien på Furuflaten, reiseliv og landbruk. I tillegg 
benyttes transportinfrastrukturen gjennom Nord-Troms av hele Nord-Norge. 
Både E6, E8 og hovedleia går gjennom regionen. 

 Fokusere på sammenhengende korridorer og fjerne flaskehalser. Det vil si 
strekninger som fungerer optimalt over en lengre distanse, og ikke bare 
enkeltstrekninger. Prioriterte korridorer er viktig i en slik sammenheng – og 
de regionale korridorene bør ses i sammenheng med de nasjonale NTP 
korridorene. Korridortenkingen bør derfor tillegges vekt i det videre arbeidet. 
De 5 prioriterte korridorene er: 

o Korridor 1: E6 mellom Alta og Nordkjosbotn, med tilknytninger 
o Korridor 2: E8 mellom Tromsø og Finskegrensen, med tilknytninger 
o Korridor 3: FV 347, FV869, FV 866- E6 Årviksand-Skaret-Skjervøy –         

Langslett- Olderdalen 
o Korridor 4: FV91, med tilknytninger 
o Korridor 5: En sjøtransportkorridor på sjø som involverer gods og 

passasjerer. 
 
 
Sak 03/20  Prosessplan og økonomisk ramme for utarbeidelse av Nord-Troms 

Strategier 2020-2023 
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Saksdokumenter: 
 Selskapsavtale Nord-Troms Regionråd 
 Utvidet samarbeidsavtale Nord-Troms Regionråd 
 Overordet styrings- og strategidokument 2016-2019 
 Tilbud fra Visjona AS vedr prosessledelse 

 
Forslag til vedtak med justering gjort i møtet: 
Nord-Troms Regionråd leier inn prosessledelse til arbeidet med Nord-Troms 
Strategier grunnet daglig leders sykemelding. Rammen settes til kr 150.000 inkl 
mva. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
 
Saksopplysninger 
Nord-Troms Regionråd startet høsten 2016 arbeidet med ny organisering av 
regionrådet. Drøftingene i regionrådets styre signaliserte ønske om et sterkere 
politisk fokus (færre saker av administrativ karakter), som en arena for samskapt 
politikkutvikling på valgte politikkområder, for eksempel der det er viktig å ha en 
felles holdning utad – stå sterkere.  
Det ble gjennomført et utredningsarbeid som skulle inngå i beslutningsgrunnlaget 
for fremtidens samarbeid. Materialet er sortert i følgende kategorier/delrapporter: 

1 Relevante forskningsrapporter/utredninger 
2 Tidligere dokumenter/utredninger fra samarbeidet 
3 Innhenting av informasjon fra utvalgte regionråd 

Vedlegg: «Fra NUG til Nord-Troms Regionråd» 
 
I tillegg ble det utarbeidet et diskusjonsnotat som tok for seg de ulike dimensjonene 
i samarbeidet, målsettinger og forslag til endra organisering. Notatet endte i 3 
spørsmål som grunnlag for drøftinger i rådsforsamlingen;  
1. Regional politikk på dagsorden – politisk lederskap 
2. Synliggjøring av den regionale politikken 
3. Folkevalgte roller defineres ofte som lederrollen – styringsrollen – 

representasjonsrollen – arbeidsgiverrollen. Hvordan følge opp disse når 
virksomheter legges utenom kommunenes egen driftsorganisasjon?» 

 
Rådsforsamlingen ga sin tilslutning til de forslag som ble presentert i notatet og ga 
klarsignal for videre arbeid. 
Resultatet fra arbeidet ble ny selskapsavtale og en utvidet samarbeidsavtale som ble 
godkjent av alle kommunestyrene i 2017/2018. 
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Nord-Troms Regionråd er organisert etter § 27 i Kommuneloven som eget 
rettssubjekt og med et styre bestående av ordførerne i hver kommune. Nytt i den 
nye selskapsavtalen er at representantskapet består av formannskapene. Et viktig 
prinsipp som ble videreført er at kommunene eier 1/6 hver og har like mange 
stemmer i representantskapet. Hver eierkommune har 5 stemmer. 

Representantskapet består av formannskapsmedlemmene i de 6 kommunene (5 
stemmeberettigede pr kommune). Representantskapet konstituerer seg selv ved 
starten av hver kommunestyreperiode. 

Regionrådet er samarbeidsorganets styre, og består av ordførerne i kommunene i 
Nord-Troms, med varaordfører som vararepresentant. Ledelsen av rådet går på 
rundgang mellom ordførerne med en valgperiode på 2 år. Rådmennene har møte-, 
tale- og forslagsrett. Daglig leder møter med tale- og forslagsrett. 

Regionrådet har ansvar for å utarbeide forslag til strategier for regional utvikling. 
Strategiene skal drøftes av representantskapet og legges frem til endelig behandling 
i kommunene. 
 
NORD-TROMS STRATEGIER 
Etter kommunevalg utarbeides forslag til overordnet strategiplan for en 
fireårsperiode. Forslaget behandles av representantskapet i april, før det går videre 
til drøfting og vedtak i kommunene (juni).  

Handlingsplan og budsjett på bakgrunn av strategidokumentet vedtas i 
Regionrådets møte i juni. Ønskede effekter av en slik behandling er økt involvering, 
forankring, legitimitet og forpliktelse for eierkommunene til felles regional plan. 

I juni 2018 ble det vedtatt ny Kommunelov som også vil ha innvirkning på 
organiseringen av regionrådet. Dette er tatt hensyn til i gjeldende selskapslov, for å 
forenkle overgangen til ny organisasjonsform som blir «interkommunalt politisk 
råd» (erstatter dagens DA). Overgang til interkommunalt politisk råd krever 
utarbeidelse av ny samarbeidsavtale som må behandles i alle eierkommuner.  
 
Rådmannsutvalget må følge opp de nye reglene for tjenestesamarbeid 
(oppgavefellesskap) i den Kommuneloven.  
 
I 2019 overtok administrasjonen i regionrådet ansvaret for 
www.nordtromsportalen.no. Denne har fått ny layout og har fokus på regionrådets 
virksomhetsområder. 
 
 
Vurderinger: 
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Signalet fra dagens regionråd er at det er behov for en felles strategisk plan som 
styringsverktøy for inneværende valgperiode. Det foreslås følgende framdrift for 
prosessen: 
 
Milepæler og framdrift 
2020 Januar Februar Mars  April Mai Juni 
M 1       
M 2       
M 3       
M 4       
M 5       

 
 Beskrivelse: milepæler 
M1 Info-skriv til formannskap om prosess igangsatt 

Utarbeidelse av prosessplan – behandles RR 29.01 
Avtale kjøp av tjenester. Kunnskapsgrunnlag  

M2 Planlegge og gjennomføre strategisamling for regionråd og 
rådmannsutvalg, 24.-25.02. 
Etterarbeid – utarbeide forslag. Forslag til høring til RUST (Nord-
Troms ungdomsråd) og NTSS (ressursutvalget) 

M3 Forslag til behandling i RR og RU – 23. og 24.03. 
Revidering av forslag etter vedtak i RR og RU 

M4 Behandling av forslag til Nord-Troms Strategier på 
representantskapsmøte 28.04. 
Innarbeide innspill fra representantskap og utarbeide saksfremlegg til 
k-styrebehandling 

M5 Behandling i alle k-styrer (juni) 
 
Ressursbruk:  
Daglig leder har vært delvis sykemeldt siden oktober 2019, og er fortsatt sykemeldt 
50%. Det er derfor behov for å kjøpe inn «vikartjenester» for daglig leder. 
Arbeidsutvalget har derfor gjort vedtak om å kjøpe inn bistand fra et 
konsulentselskap til prosessledelse og skriving av dokument, for å komme i mål i 
henhold til framdriftsplan. Kostnaden dekkes i hovedsak av refusjon av sykepenger. 
 
 
Sak 04/20  Utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag Ullsfjordforbindelsen – 

regionrådets rolle 
Saksdokumenter: 
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 Henvendelse fra UFB Ullsfjordforbindelsen av 4.12.19 
 Fra Transportutvikling – Markedsvurdering av Ullsfjordforbindelsen av 

6.12.19 
 
Forslag til vedtak med endringer gjort i møtet: 

1. Nord-Troms Regionråd er positive til at det utarbeides et oppdatert 
kunnskapsgrunnlag for Ullsfjordforbindelsen. 

2. Regionrådet har ikke kapasitet eller økonomiske ressurser til å inneha 
prosjektledelsen i dette arbeidet.  

3. Lyngen kommune er prosjektansvarlig. 
4. Regionrådet er prosjekteier og deltar i styringsgruppa i prosjektet. 

 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
Saksopplysninger 
I regionrådsmøte 26. november i 2019 ble UFB – Ullsfjordforbindelsen presentert av 
ordfører i Lyngen og Tor Petter Christensen. Bakgrunnen for presentasjonen var; 

 Det er behov for å utarbeide et oppdatert kunnskapsgrunnlag (inkl kostnader) 
for UFB 

 UFB har vært i kontakt med Transportutvikling AS i Narvik som kan utarbeide 
kunnskapsgrunnlaget 

Regionrådsmøte konkluderte med at ordfører i Lyngen følger opp saken. 
 
I etterkant (4.12.19) mottok regionrådet en henvendelse fra UFB ved styreleder: 
«Vi henviser til møte med Regionrådet tirsdag 26.11.19 hvor vi bl.a. informerte om 
ovennevnte trafikkundersøkelse. Diskusjonen etter innlegget viste en felles interesse 
for å gjennomføre en slik undersøkelse. Vi tillater oss derfor å komme tilbake til 
saken. 
 
Ullsfjordforbindelsen AS (UFBAS) tok initiativ til undersøkelsen bl.a. ved å ta kontakt 
med firmaet Transportutvikling AS v/Stig Nerdal. Selskapet kjenner Nord-Troms 
godt gjennom tidligere arbeider. De har gitt tilbud på en mulig undersøkelse med et 
kostnadsoverslag på 350.000 kroner. 
Etter vår oppfatning vil det beste være at prosjektet går i regi av Nord-Troms 
Regionråd med Ullsfjordforbindelsen AS (UFBAS) som partner. UFBAS har 
kompetanse på området og kan bidra med delfinansiering inntil kr 80.000.-. 
Vi har bedt Transportutvikling AS sende tilbudet til Nord-Troms Regionråd. 
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Vi anmoder Regionrådet om å vedta å gjennomføre prosjektet og beslutte 
finansieringsmodell og organisering. Vi foreslår at det oppnevnes en styringsgruppe 
bestående av en representant for hver av partene som deltar i finansieringen. 
Etter dette vil et naturlig neste skritt være at styringsgruppen møter 
Transportutvikling AS med siktemål å gjennomgå/justere prosjektet og iverksette 
bestillingen.   
 
Vi ser frem til et positivt vedtak og til å delta i prosjektet.» 
 
6.12.19 mottok regionrådet tilbudet fra Transportutvikling etter henvendelse fra 
UFB ved styreleder.  Her skisserer Transportutvikling hvordan oppdraget kan 
gjennomføres, som et «prosjekt med siktemål å få frem realistiske tall for fremtidig 
trafikk.» 
 
Vurderinger 
I etterkant (siste uken før jul) tok rådsordfører kontakt med regionrådet 
(ordførerne), for å få tilbakemeldinger i saken. 2 av ordførerne ga tilbakemelding 
som samsvarte med rådsordfører sin oppfatning i saken: 
«Viser til vedlagt skriv fra UFB med ønske om at regionrådet skal ta ansvar for å få 
utredet trafikkgrunnlaget bedre. Jeg kan ikke ut ifra den behandlingen vi har gjort i 
saken se at regionrådet skal gjøre dette. Vi har ikke økonomien på plass og vi har 
heller ikke gjort noe vedtak om dette, i tillegg har vi en krevende situasjon i forhold 
til bemanning. Regionrådet er positiv til at dette skal gjøres og Transportutvikling 
AS har stor kompetanse på dette feltet. Jeg ser det som naturlig at UFB i lag med 
Lyngen kommune skal ha hovedansvaret, men regionrådet kan bistå i dette 
arbeidet.»  
 
Sekretariatet i regionrådet har pr i dag oppfølging av flere prosjekter, noe som går 
ut over hovedoppgavene med å være sekretær for regionrådet med fokus på 
politiske saker. Pågående/prosjekter i avslutningsfasen som krever oppfølging: 

 Entreprenørskapssatsingen HoppIdè - grunnskole 
 Entreprenørskapssatsingen HoppIdè - unge gründere 
 Lyngshestprosjektet 
 Drivkraftprosjektet med 4 satsingsområder 

 
I tillegg er vi i startfasen på strategiplanarbeidet for regionrådet. Det samme gjelder 
strategi for studiesenteret. Regionrådet må også i løpet av inneværende år 
omorganisere virksomheten, hvor regionrådet blir interkommunalt politisk råd og 
tjenestesamarbeidet skal organiseres som oppgavefellesskap i henhold til ny 
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kommunelov. Dette til sammen gjør at det er liten kapasitet til nye prosjekter i 
regionrådsregi. 
 
 
ORIENTERINGSSAKER 
 
Opprettelse av plankontor Nord-Troms  
Orientering om status ved saksrådmann Einar Pedersen;  
«Alle kommuner, med unntak av Lyngen kommune, gjorde i 2019 et politisk vedtak 
slik: 
Vedtak: 
1: Formannskapet stiller seg positive til å vurdere gjenopptaking av et forpliktende 
plansamarbeid i Nord-Troms 
2: Det nedsettes ei arbeidsgruppe bestående av fagfolk fra alle Nord-Troms-
kommunene, som utreder innhold og organisering av et framtidig 
plansamarbeid/plankontor. Det tas utgangspunkt i evaluering av Nord-Troms 
Plankontor, erfaringer, rapporter ang organisering av plansamarbeid m fl. 
 
På vegne av rådmannsutvalget har kommunedirektøren i Kåfjord oppdraget med å 
iverksette oppfølgningen av vedtaket.   
 
I forbindelse med oppfølgningen har vi i januar hatt kommunikasjon med 
administrasjonen i Lyngen kommune om man der har interesse for å knytte seg til 
utredningsarbeidet. I vår henvendelse forutsettes det at spørsmålet undergis en 
politisk behandling i folkevalgt organ i Lyngen. 
 
Videre har vi under arbeid søknad om prosjektskjønnsmidler til utredningsarbeidet. 
Frist for innsending av søknaden er 14. februar 2020.  Interkommunalt 
plansamarbeid er et prioritert område for Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Vi har 
også hatt telefonisk dialog om temaet med representanter for Fylkesmannen. Vårt 
inntrykk er at Fylkesmannen stiller seg positivt til initiativet fra regionen. 
 
Videre oppfølgning av vedtaket er å drøfte den videre praktiske oppfølgningen i 
rådmannsutvalget. Pr nå kan jeg ikke se at det vil være hensiktsmessig å fremme en 
ny sak om dette. Initiativet for saksfremlegg i de ulike kommuner er forankret i 
vedtak gjort i regionrådet.« 
 
 
Søknad om statstilskudd til Nord-Troms Studiesenter 2021 
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Nord-Troms Studiesenter fikk innvilget kr 1. mill i statlig støtte for 2020. I 
tildelingsbrevet ble det åpnet for å søke om midler for 2021 med frist 1.februar i år. 
Søknad er sendt Kunnskapsdepartementet. Saken må følges opp i arbeidet med 
Statsbudsjettet evt høringer for 2021. Studiesenteret kan også søke finansiering for 
2022 med frist 1. november 2020. 
 
Fylkeskommunal medfinansiering: 

 Gjort vedtak i 2019 om tilskudd til kr 1.5 mill til Nord-Troms Studiesenteret 
 Ordlyden i vedtaket er litt utydelig 
 Saken må følges opp med kontakt mot kommunikasjonsavdelingen i 

fylkeskommunen for få tilsendt saksfremlegget. Ansvar: administrasjonen 
 
Oppfølging vedr statlig medfinansiering: 
Geir Varvik sjekker ut muligheten for møte med utdannings- og forskningskomiteen 
i tilknytning til kommunalpolitisk toppmøte i Oslo i februar. 
 
 
Forberedelse til strategisamling i februar 
Strategisamling i Nordreisa: 

 Prosessleder har utarbeidet noen spørsmål i forkant av samlingen. Hver 
ordfører innleder på strategisamlingen med utgangspunkt i spørsmålene, 10 
min pr kommune 

 Spørsmålene sendes ut i forkant av samlingen 
 
 
DRØFTING: 
Åpen post - dagsaktuelle saker: 
 
Høring NOU 2019:18 – skattelegging av havbruksvirksomhet (frist: 4.2.20) 
Oppfølging: Enighet om at vi skal sende høringsuttalelse. Eirik og Ørjan utarbeider 
et forslag til uttalelse. 
 
Høring – forslag til endring av regler om turistfiske (frist: 17.2.20) 
Oppfølging: Enighet om at vi skal sende høringsuttalelse. Rådsordfører utarbeider 
forslag til uttalelse. 
 
Drøfte henvendelse vedrørende innspill om mulighetene for praksisplasser for 
lærerstudenter i Nord-Troms 
Oppfølging: Geir Varvik sjekker opp denne saken. 
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Innspill fra ordfører i Kåfjord: 
Kåfjord kommune har tidligere (2016/2017) søkt og fått midler til et forprosjekt for 
etablering av et skredsenter i Kåfjord. Fylkeskommunen innvilget kr. 400.000 til 
dette prosjektet. Vi ønsker å fortsette med dette prosjektet og forankre det blant 
alle kommuner i Nord Troms. Det er behov for økt kunnskap og formidling av 
spesielt snøskred men også sørpeskred i vår region. 
Fra møtet: saken utsettes da ordfører i Kåfjord måtte melde forfall. 
 
Henvendelse fra Kautokeino kommune 
Orientering i møte: Rådsordfører har hatt kontakt med ordfører. Saken følges opp 
gjennom et skype-møte. 
 
Henvendelse fra Vest-Finnmark Regionråd 
Felles pilot om å ta i bruk arbeidskraftreserven (de med avbrutt videregående skole) 
i Vest-Finnmark og Nord-Troms. Det utarbeides et notat vedrørende saken av 
sekretariatene i de to regionrådene. 
 
Til neste møte: 

 Skredsenter i Kåfjord 
 Hvordan skal vi følge opp Nordområdemeldingen? 
 Helsefellesskap – hvordan følger vi opp? 

 
 
 
Møtet hevet kl 1900 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
referent 
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Fra: Pettersen, Berit (Berit.Pettersen@skatteetaten.no)
Sendt: 17.02.2020 12:32:40
Til: Post Kafjord
Kopi: Øystein Pettersen

Emne: Kontrollrapport 2019 Vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Kåfjord kommune
Vedlegg: Kontrollrapport 2019 Vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Kåfjord kommune.PDF;Resultater og
styringsinformasjon vedrørende arbeidsgiverkontroll.PDF

Hei!

Vedlagt følger kontrollrapport 2019 med vedlegg vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Kåfjord kommune. Vi
ber om at kontrollrapporten distribueres til kommunestyret. I tillegg bes det om at kopi formidles til kontrollutvalget og
rådmann/administrasjonssjef i Kåfjord kommune. Kommunens skatteoppkrever mottar kontrollrapporten som
kopimottaker av denne eposten.

 

 
Med hilsen

Berit Pettersen

Seniorrådgiver

Skatteetaten
Avdeling Oppfølging skatteoppkrevere
+47 777 80825 / +47 91 36 46 26
Berit.Pettersen@skatteetaten.no
skatteetaten.no
 

 

 

Denne e‐posten og eventuelle vedlegg er beregnet utelukkende for den institusjon eller person den er rettet til og kan være
belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e‐posten er feilsendt, vennligst slett den og kontakt Skatteetaten. 
The contents of this email message and any attachments are intended solely for the addressee(s) and may contain confidential
information and may be legally protected from disclosure. If you are not the intended recipient of this message, please
immediately delete the message and alert the Norwegian Tax Administration. 
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Vår dato Deres dato Saksbehandler   
17. februar 2020  

    
Ljiljana Dujkovic Tvedt 

  800 80 000 Deres referanse Telefon 

 Skatteetaten.no  40808685 

 
 

   
Org.nr Vår referanse Postadresse   
974761076 2019/6816566 Postboks 9200 Grønland 

    0134 OSLO 

Kommunestyret i Kåfjord kommune 
post@kafjord.kommune.no 
  
 
 

 

 

 

 

Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreveren for Kåfjord 
kommune 

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere" 
av 8. april 2014. 

Skatteetaten har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at 
Skatteetaten:  

 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål 
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater  
 utfører kontroll av skatteoppkreveren 

 
Grunnlaget for Skatteetatens styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og 
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for Skatteetatens kontroll av 
skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 16. mai 2018. 

Formålet med kontrollen er å avklare: 
 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål  
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar 

med gjeldende regelverk  
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende 

regelverk 
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk 

2. Om skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverkontoret omfatter kommune Kåfjord. 

Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter: 

Antall årsverk 2019 Antall årsverk 2018 Antall årsverk 2017 
1,2 1,2 1,2 
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3. Måloppnåelse 

Skatte- og avgiftsinngang 

Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 23. januar 2020. Skatteetaten 
har mottatt disse 2. februar, etter fastsatt frist.  

Årsregnskapet for Kåfjord kommune viser per 31. desember 2019 en endelig skatte- og avgiftsinngang1 til 
fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) og videresending plassering 
mellom kommuner på kr 138 936 995 og utestående restanser2 på kr 4 025 769.  

Innkrevingsresultater 

Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2019 for Kåfjord kommune.  

  Resultatkrav 
2019 (i %)  

Innbetalt av 
sum krav 2019 
(i %) 

Innbetalt av 
sum krav 2018 
(i %) 

 
Innbetalt av 
sum krav 
samlet for hele 
landet 
2019 (i %) 

Restskatt personlige skattytere 2017 95,10 % 99,53 % 95,96 % 96,26 % 
Forskuddstrekk 2018 99,90 % 100,00 % 100,00 % 99,95 % 
Forskuddsskatt personlige skattytere 2018 98,80 % 100,00 % 99,77 % 99,40 % 
Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2018 99,90 % 100,00 % 99,34 % 99,91 % 
Restskatt upersonlige skattytere 2017 99,00 % 100,00 % 100,00 % 98,97 % 
Arbeidsgiveravgift 2018 99,90 % 100,00 % 100,00 % 99,84 % 

 

4. Skatteetatens kontroll av skatteoppkreveren 
Skatteetatens kontroll av skatteoppkreverne utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for kontroll av 
områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver 
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.  

Skatteetaten har for 2019 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for området skatteregnskap. 

Det er ikke gjennomført stedlig kontroll i 2019.  

Skatteoppkrevers overordnede internkontroll 

Basert på de kontrollene som Skatteetaten har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede 
interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.  

 
 
1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 
2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav 
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Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap 

Basert på de kontrollene som Skatteetaten har gjennomført, anser vi at regnskapsføringen, rapporteringen 
og avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig 
uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret. 

Arbeidsgiverkontroll  

En nærmere kommentar av Skatteetatens kontroll og oppfølging av arbeidsgiverkontrollen fremgår av 
vedlegget til denne kontrollrapporten.  

5. Skatteetatens oppfølging av skatteoppkreveren 
Skatteetaten har ikke avholdt oppfølgings- og styringsmøte med skatteoppkrever. 

Det er siste år kommunestyret vil motta en kontrollrapport som denne for skatteoppkrevingen i kommunen. 
Stortinget vedtok 13. desember 2019 at skatteoppkreverfunksjonen overføres til Skatteetaten fra 1. juni 
2020.  

Frem til 1. juni 2020 er det kommunene som har ansvar for skatteoppkrevingen. Kommuner som får 
ressursutfordringer på skatteoppkrevingsområdet frem til overføringen 1. juni 2020, må søke bistand hos 
andre kommuner, og aktuelle kommuner bør ha en beredskapsplan for dette. Tilstrekkelig kompetanse og 
ressurser i skatteoppkreverfunksjonen er et avgjørende bidrag for å løse samfunnsoppdraget; å sikre et 
finansielt hovedgrunnlag for offentlig virksomhet. 

 

 
 

Med hilsen 

Marita Ryeng 
underdirektør  
Skatteetaten 
Innkreving, oppfølging skatteoppkrevere 
 
 Espen Nordby 
  
 
 
For ettertiden kan spørsmål til Skatteetaten om oppfølging av skatteoppkreverne rettes til:  

 oppfolging-skatteoppkrever@skatteetaten.no for skatteregnskaps- og innkrevingsområdet 
 SKOstyringAGK@skatteetaten.no for arbeidsgiverkontrollområdet 
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Kopi til:  Skatteoppkreveren for Kåfjord kommune 
Kontrollutvalget for Kåfjord kommune 
Rådmann/administrasjonssjef for Kåfjord kommune 
Riksrevisjonen 

 
 
 
Vedlegg:  

 
 
 
Resultater og styringsinformasjon vedrørende arbeidsgiverkontroll 
 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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Vedlegg til skatteetatens kontrollrapport for 2019 (tabell og kommentar)

Skatteoppkrevernes egenrapportert resultater. pr. kommune

Kommune 
nummer

  Navn på deltagende kommuner Kontrollordning eller kontroll i egen regi Navn på kontor i 2019
Resultat AGK pr. 
31.12.2019

0101  Halden SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Halden kemnerkontor                     3,2 %
0104  Moss SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Moss kemnerkontor                       5,0 %
0105  Sarpsborg SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sarpsborg kemnerkontor                  5,1 %
0106  Fredrikstad SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Fredrikstad og Hvaler kemnerkontor      4,6 %
0111  Hvaler SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Fredrikstad og Hvaler kemnerkontor      4,6 %
0118  Aremark SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Halden kemnerkontor                     0,0 %
0119  Marker SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Marker skatteoppkreverkontor            5,7 %
0121  Rømskog SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Marker skatteoppkreverkontor            5,7 %
0122  Trøgstad SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Eidsberg og Trøgstad skatteoppkreverkontor 4,6 %
0123  Spydeberg SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Hobøl og Spydeberg skatteoppkreverkontor  5,7 %
0124  Askim SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Askim og Skiptvet skatteoppkreverkontor 5,1 %
0125  Eidsberg SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Eidsberg og Trøgstad skatteoppkreverkontor 4,6 %
0127  Skiptvet SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Askim og Skiptvet skatteoppkreverkontor 5,1 %
0128  Rakkestad SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Rakkestad skatteoppkreverkontor         6,3 %
0135  Råde SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Rygge skatteoppkreverkontor             5,0 %
0136  Rygge SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Rygge skatteoppkreverkontor             5,0 %
0137  Våler (Østf.) SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Rygge skatteoppkreverkontor             5,0 %
0138  Hobøl SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Hobøl og Spydeberg skatteoppkreverkontor  5,7 %
0211  Vestby SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Follo                        5,4 %
0213  Ski SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Follo                        5,4 %
0214  Ås SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Follo                        5,4 %
0215  Frogn SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Follo                        5,4 %
0216  Nesodden SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nesodden skatteoppkreverkontor          5,7 %
0217  Oppegård SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Follo                        5,4 %
0219  Bærum SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Asker og Bærum               3,9 %
0220  Asker SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Asker og Bærum               3,9 %
0221  Aurskog-Høland SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nedre Romerike kemnerkontor             4,9 %
0226  Sørum SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nedre Romerike kemnerkontor             4,9 %
0227  Fet SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nedre Romerike kemnerkontor             4,9 %
0228  Rælingen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nedre Romerike kemnerkontor             4,9 %
0229  Enebakk SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Follo                        5,4 %
0230  Lørenskog SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Lørenskog kemnerkontor                  5,7 %
0231  Skedsmo SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nedre Romerike kemnerkontor             4,9 %
0233  Nittedal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nedre Romerike kemnerkontor             4,9 %

Generelt om skatteetatens styring og kontroll av arbeidsgiverkontrollen:

Skatteetaten har i 2019 gjennomført styringsmøter med følgende skatteoppkrevere/arbeidsgiverkontrollenheter:
Alta, Trondheimsregionen, Bodø, Tromsø, Bergen, Førde, Sandefjord, Grenland, Agder, Drammen, Haugaland, Sør- og Midt-Rogaland og Kongsberg.
Disse enhetene utfører til sammen arbeidsgiverkontroll for 111 kommuner. I tillegg er det flere av kontorene som selger ytterligere kontroller til andre kommuner.

Ovennevnte kontorer er plukket ut etter en helhetlig risikovurdering, hvor sentrale kriterier bl.a. har vært størrelse og geografisk spredning. Et viktig formål med møtene har fra Skatteetatens side vært å bli kjent 
med arbeidsgiverkontrollenhetene over hele landet, etter at ansvaret for Skatteetatens styring og kontroll av skatteoppkreverne ble gjort landsdekkende fra 1. januar 2019. Temaer for styringsmøtene har bl.a. vært 
status, utfordringer, kompetanse og utvikling på arbeidsgiverkontrollområdet. 

Resultatene i tabellen under viser prosentvis andel av arbeidsgiverne i kommunen som er kontrollert i 2019. Kravet er at 5 % av arbeidsgiverne skal kontrolleres.
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0234  Gjerdrum Øvre Romerike AGK Ullensaker, Nes og Gjerdrum kemnerkontor 5,3 %

0235  Ullensaker Øvre Romerike AGK Ullensaker, Nes og Gjerdrum kemnerkontor 5,3 %
0236  Nes (Ak.) Øvre Romerike AGK Ullensaker, Nes og Gjerdrum kemnerkontor 5,3 %

0237  Eidsvoll Øvre Romerike AGK Eidsvoll kemnerkontor                   5,1 %

0238  Nannestad Øvre Romerike AGK Nannestad og Hurdal kemnerkontor        4,9 %

0239  Hurdal Øvre Romerike AGK Nannestad og Hurdal kemnerkontor        4,9 %
0301  Oslo kommune SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Oslo kemnerkontor                       5,1 %

0402  Kongsvinger Kongsvinger kemnerkontor Kongsvinger og Eidskog kemnerkontor     5,5 %
0403  Hamar SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Hamar og Stange   2,5 %
0412  Ringsaker SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Ringsaker kemnerkontor                  2,0 %
0415  Løten SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Løten skatteoppkreverkontor             5,4 %
0417  Stange SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Hamar og Stange   2,5 %

0418  Nord-Odal Kongsvinger kemnerkontor Odal skatteoppkreverkontor              5,5 %

0419  Sør-Odal Kongsvinger kemnerkontor Odal skatteoppkreverkontor              5,5 %

0420  Eidskog Kongsvinger kemnerkontor Kongsvinger og Eidskog kemnerkontor     5,5 %

0423  Grue Kongsvinger kemnerkontor Grue skatteoppkreverkontor              5,5 %

0425  Åsnes Innlandet Øst Åsnes skatteoppkreverkontor             5,1 %

0426  Våler (Hedm.) Innlandet Øst Våler kommunekassererkontor             5,1 %

0427  Elverum Innlandet Øst Elverum skatteoppkreverkontor           5,1 %

0428  Trysil Innlandet Øst Trysil skatteoppkreverkontor            5,1 %

0429  Åmot Innlandet Øst Åmot skatteoppkreverkontor              5,1 %

0430  Stor-Elvdal Innlandet Øst Stor-Elvdal skatteoppkreverkontor       5,1 %

0432  Rendalen Fjellregionen Rendalen skatteoppkreverkontor          1,8 %

0434  Engerdal Innlandet Øst Engerdal skatteoppkreverkontor          5,1 %

0436  Tolga Fjellregionen Kemneren i Røros - Os - Tolga - Holtålen 0,0 %

0437  Tynset Fjellregionen Tynset skatteoppkreverkontor            1,1 %

0438  Alvdal Fjellregionen Alvdal skatteoppkreverkontor            0,0 %

0439  Folldal Fjellregionen Folldal skatteoppkreverkontor           0,0 %

0441  Os (Hedm.) Fjellregionen Kemneren i Røros - Os - Tolga - Holtålen 2,8 %
0501  Lillehammer SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sør-Gudbrandsdal kemnerkontor           4,7 %
0502  Gjøvik SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Gjøvik skatteoppkreverkontor            5,1 %

0511  Dovre Nord-Gudbrandsdal Dovre skatteoppkreverkontor             5,9 %

0512  Lesja Nord-Gudbrandsdal Lesja kommunekassererkontor             6,3 %

0513  Skjåk Nord-Gudbrandsdal Skatteoppkrevjaren i Ottadalen          4,8 %

0514  Lom Nord-Gudbrandsdal Skatteoppkrevjaren i Ottadalen          4,8 %

0515  Vågå Nord-Gudbrandsdal Skatteoppkrevjaren i Ottadalen          4,8 %
0516  Nord-Fron SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sør-Gudbrandsdal kemnerkontor           4,7 %

0517  Sel Nord-Gudbrandsdal Skatteoppkrevjaren i Ottadalen          4,8 %
0519  Sør-Fron SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Ringebu skatteoppkreverkontor           4,3 %
0520  Ringebu SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Ringebu skatteoppkreverkontor           4,3 %
0521  Øyer SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sør-Gudbrandsdal kemnerkontor           4,7 %
0522  Gausdal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sør-Gudbrandsdal kemnerkontor           4,7 %
0528  Østre Toten SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Østre Toten skatteoppkreverkontor       5,3 %
0529  Vestre Toten SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Søndre Land og Vestre Toten 5,5 %
0532  Jevnaker SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Hadeland          4,8 %
0533  Lunner SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Hadeland          4,8 %
0534  Gran SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Hadeland          4,8 %
0536  Søndre Land SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Søndre Land og Vestre Toten 5,5 %
0538  Nordre Land SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nordre Land skatteoppkreverkontor       5,1 %
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0540  Sør-Aurdal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Valdres           2,6 %
0541  Etnedal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Valdres           2,6 %
0542  Nord-Aurdal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Valdres           2,6 %
0543  Vestre Slidre SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Valdres           2,6 %
0544  Øystre Slidre SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Valdres           2,6 %
0545  Vang SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Valdres           2,6 %
0602  Drammen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Drammensregionen             4,8 %

0604  Kongsberg Kongsbergregionen Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen   4,4 %
0605  Ringerike SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Ringerike skatteoppkreverkontor         4,8 %
0612  Hole SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Ringerike skatteoppkreverkontor         3,6 %
0615  Flå SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hallingdal         5,2 %
0616  Nes (Busk.) SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hallingdal         5,2 %
0617  Gol SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hallingdal         5,2 %
0618  Hemsedal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hallingdal         5,2 %
0619  Ål SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hallingdal         5,2 %
0620  Hol SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hallingdal         5,2 %

0621  Sigdal Eiker Sigdal kommunekassererkontor            4,9 %

0622  Krødsherad Eiker Krødsherad skatteoppkreverkontor        8,6 %
0623  Modum SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Modum kommunekassererkontor             5,0 %

0624  Øvre Eiker Eiker Eiker skatteoppkreverkontor             5,6 %

0625  Nedre Eiker Eiker Eiker skatteoppkreverkontor             7,1 %
0626  Lier SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Lier kemnerkontor                       5,0 %
0627  Røyken SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Drammensregionen             4,8 %
0628  Hurum SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Drammensregionen             4,8 %

0631  Flesberg Kongsbergregionen Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen   4,4 %

0632  Rollag Kongsbergregionen Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen   4,4 %

0633  Nore og Uvdal Kongsbergregionen Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen   4,4 %
0701  Horten SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Horten kemnerkontor                     5,1 %
0704  Tønsberg SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Re                  5,0 %
0710  Sandefjord SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Sandefjord          5,1 %
0711  Svelvik SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Drammensregionen             4,8 %
0712  Larvik SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Larvik kommune      3,1 %
0713  Sande (Vestf.) SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Drammensregionen             4,8 %
0715  Holmestrand SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Re                  5,0 %
0716  Re SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Re                  5,0 %
0729 Færder SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Færder                       7,2 %

0805  Porsgrunn Arbeidsgiverkontrollen i Grenland Kemneren i Grenland                     5,2 %

0806  Skien Arbeidsgiverkontrollen i Grenland Kemneren i Grenland                     5,2 %

0807  Notodden Kongsbergregionen Notodden skatteoppkreverkontor          5,3 %

0811  Siljan Arbeidsgiverkontrollen i Grenland Kemneren i Grenland                     5,2 %

0814  Bamble Arbeidsgiverkontrollen i Grenland Bamble skatteoppkreverkontor            5,2 %

0815  Kragerø Arbeidsgiverkontrollen i Grenland Skatteoppkreveren i Kragerø og Drangedal 5,2 %

0817  Drangedal Arbeidsgiverkontrollen i Grenland Skatteoppkreveren i Kragerø og Drangedal 5,2 %

0819  Nome Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll Nome skatteoppkreverkontor              4,4 %

0821  Bø (Telem.) Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll Bø skatteoppkrevjarkontor               4,4 %

0822  Sauherad Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll Sauherad skatteoppkreverkontor          4,4 %

0826  Tinn Kongsbergregionen Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen   4,4 %

0827  Hjartdal Kongsbergregionen Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen   4,4 %

0828  Seljord Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll Seljord skatteoppkrevjarkontor          4,4 %
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0829  Kviteseid Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kviteseid skatteoppkrevjarkontor        5,2 %

0830  Nissedal Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kviteseid skatteoppkrevjarkontor        5,2 %

0831 Fyresdal Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll Fyresdal skatteoppkrevjarkontor         4,4 %
0833  Tokke SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Tokke kommunekasserarkontor             5,3 %

0834  Vinje Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll Vinje skatteoppkrevjarkontor            4,4 %

0901  Risør Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Østregionen, Aust-Agder      5,2 %

0904  Grimstad Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Grimstad og Lillesand        5,2 %

0906 Arendal Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Arendal og Froland skatteoppkreverkontor 5,2 %

0911  Gjerstad Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Østregionen, Aust-Agder      5,2 %

0912  Vegårshei Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Østregionen, Aust-Agder      5,2 %

0914  Tvedestrand Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Østregionen, Aust-Agder      5,2 %

0919  Froland Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Arendal og Froland skatteoppkreverkontor 5,2 %

0926  Lillesand Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Grimstad og Lillesand        5,2 %

0928  Birkenes Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Kristiansandsregionen        5,2 %

0929  Åmli Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Østregionen, Aust-Agder      5,2 %

0935  Iveland Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Iveland skatteoppkreverkontor           5,2 %

0937  Evje og Hornnes Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Skatteoppkreveren i Setesdal            5,2 %

0938  Bygland Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Skatteoppkreveren i Setesdal            5,2 %

0940  Valle Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Skatteoppkreveren i Setesdal            5,2 %

0941  Bykle Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Skatteoppkreveren i Setesdal            5,2 %

1001  Kristiansand Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Kristiansandsregionen        5,2 %

1002  Mandal Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Skatteoppkrever i Mandal/Marnardal      5,2 %

1003 Farsund Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Skatteoppkreveren i Vestre Agder        5,1 %

1004  Flekkefjord Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Skatteoppkreveren i Vestre Agder        5,1 %

1014  Vennesla Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Vennesla skatteoppkreverkontor          5,2 %

1017  Songdalen Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Kristiansandsregionen        5,2 %

1018  Søgne Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Søgne skatteoppkreverkontor             5,2 %

1021  Marnardal Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Skatteoppkrever i Mandal/Marnardal      5,2 %

1026  Åseral Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Åseral skatteoppkrevjarkontor           6,3 %

1027  Audnedal Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Skatteoppkreveren i Lyngdal og Audnedal       6,3 %

1029  Lindesnes Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Lindesnes skatteoppkreverkontor         5,3 %

1032  Lyngdal Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Skatteoppkreveren i Lyngdal og Audnedal       5,0 %

1034  Hægebostad Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Skatteoppkreveren i Vestre Agder        5,2 %

1037  Kvinesdal Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Skatteoppkreveren i Vestre Agder        5,1 %

1046  Sirdal Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Skatteoppkreveren i Vestre Agder        5,3 %

1101  Eigersund Stavanger Skatteoppkreveren for Eigersund og Bjerkreim 5,5 %

1102  Sandnes Sandnes og Strand Sandnes kemnerkontor                    5,0 %

1103  Stavanger Stavanger Kemneren i Stavanger                    5,5 %

1106  Haugesund Haugaland IKS Haugesund kemnerkontor                  5,1 %

1111  Sokndal Stavanger Sokndal kommunekassererkontor           5,5 %

1112  Lund Stavanger Lund skatteoppkreverkontor 5,5 %

1114  Bjerkreim Stavanger Skatteoppkreveren for Eigersund og Bjerkreim 5,5 %

1119  Hå SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Jæren kemnerkontor                      5,0 %
1120  Klepp SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Jæren kemnerkontor                      5,0 %
1121  Time SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Jæren kemnerkontor                      5,0 %
1122  Gjesdal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Jæren kemnerkontor                      5,0 %
1124  Sola SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sola skatteoppkreverkontor              5,0 %

1127 Randaberg Stavanger Kemneren i Stavanger                    5,5 %
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1129  Forsand Stavanger Kemneren i Stavanger                    5,5 %

1130  Strand Sandnes og Strand Strand skatteoppkreverkontor            5,1 %

1133  Hjelmeland Stavanger Strand skatteoppkreverkontor            5,5 %

1134  Suldal Haugaland IKS Suldal skatteoppkrevjarkontor           5,1 %

1135  Sauda Haugaland IKS Sauda skatteoppkreverkontor             5,1 %

1141  Finnøy Stavanger Kemneren i Stavanger                    5,5 %

1142  Rennesøy Stavanger Kemneren i Stavanger                    5,5 %

1144  Kvitsøy Stavanger Kemneren i Stavanger                    5,5 %

1145  Bokn Haugaland IKS Haugesund kemnerkontor                  5,1 %

1146  Tysvær Haugaland IKS Haugesund kemnerkontor                  5,1 %

1149  Karmøy Haugaland IKS Karmøy kemnerkontor                     5,1 %

1151  Utsira Haugaland IKS Haugesund kemnerkontor                  5,1 %

1160  Vindafjord Haugaland IKS Vindafjord og Etne skatteoppkrevjarkontor 5,1 %

1201  Bergen Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Kemneren i Bergen                       4,3 %

1211  Etne Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Vindafjord og Etne skatteoppkrevjarkontor 2,7 %

1216  Sveio Haugaland IKS Sveio skatteoppkrevjarkontor            5,1 %

1219  Bømlo Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Bømlo skatteoppkrevjarkontor            5,2 %

1221  Stord Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Stord skatteoppkrevjarkontor            5,1 %

1222  Fitjar Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Fitjar skatteoppkrevjarkontor           5,2 %

1223  Tysnes Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Skatteoppkreveren i Tysnes              5,1 %

1224  Kvinnherad Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Kvinnherad skatteoppkrevjarkontor       4,9 %

1227  Jondal Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Jondal kommunekasserarkontor            5,2 %

1228  Odda Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Odda skatteoppkreverkontor              5,0 %

1231  Ullensvang Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Ullensvang skatteoppkrevjarkontor       4,9 %

1232  Eidfjord Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Eidfjord skatteoppkrevjarkontor         5,7 %

1233  Ulvik Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Ulvik heradskasserarkontor              5,7 %

1234  Granvin Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Granvin skatteoppkrevjarkontor          4,2 %

1235  Voss Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Voss skatteoppkrevjarkontor             3,4 %

1238  Kvam Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Kvam skatteoppkrevjarkontor             4,1 %

1241  Fusa Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Fusa kommunekasserarkontor              5,3 %

1242  Samnanger Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Skatteoppkrevjaren i Samnanger          5,2 %

1243  Os (Hord.) Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Kemneren i Os                           3,2 %

1244  Austevoll Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Austevoll skatteoppkrevjarkontor        1,5 %

1245  Sund Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Fjell, Sund og Øygarden kemnerkontor    5,7 %

1246  Fjell Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Fjell, Sund og Øygarden kemnerkontor    5,7 %

1247  Askøy Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Askøy kemnerkontor                      5,0 %

1251  Vaksdal Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Vaksdal skatteoppkrevjarkontor          5,9 %
1252  Modalen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nordhordland kemnerkontor               7,9 %
1253  Osterøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nordhordland kemnerkontor               7,9 %
1256  Meland SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nordhordland kemnerkontor               7,9 %

1259  Øygarden Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Fjell, Sund og Øygarden kemnerkontor    5,7 %
1260  Radøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nordhordland kemnerkontor               7,9 %
1263  Lindås SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nordhordland kemnerkontor               7,9 %

1264  Austrheim Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Fedje/Austrheim skatteoppkrevjarkontor  5,5 %

1265  Fedje Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Fedje/Austrheim skatteoppkrevjarkontor  5,5 %

1266  Masfjorden Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Masfjorden skatteoppkrevjarkontor       5,6 %
1401  Flora SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Flora kemnerkontor                      5,0 %
1411  Gulen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Gulen skatteoppkrevjarkontor            4,8 %
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1412  Solund SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Solund skatteoppkrevjarkontor           5,6 %

1413  Hyllestad Førde, Gaular, Naustdal og Jølster Hyllestad skatteoppkrevjarkontor        4,5 %

1416  Høyanger Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Høyanger skatteoppkrevjarkontor         1,3 %

1417 Vik Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Skatteoppkrevjarkontoret for Lærdal, Aurland og Vik           5,0 %

1418  Balestrand Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Balestrand kommunekasserarkontor        1,4 %

1419  Leikanger Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Leikanger kommunekasserarkontor         0,0 %

1420  Sogndal Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Sogndal skatteoppkrevjarkontor          3,8 %

1421 Aurland Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Skatteoppkrevjarkontoret for Lærdal, Aurland og Vik           5,0 %

1422  Lærdal Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Skatteoppkrevjarkontoret for Lærdal, Aurland og Vik           5,0 %

1424  Årdal Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Årdal skatteoppkrevjarkontor            1,3 %

1426  Luster Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Luster skatteoppkrevjarkontor           3,1 %

1428  Askvoll Førde, Gaular, Naustdal og Jølster Askvoll skatteoppkrevjarkontor          4,5 %

1429  Fjaler Førde, Gaular, Naustdal og Jølster Fjaler skatteoppkrevjarkontor           4,5 %

1430  Gaular Førde, Gaular, Naustdal og Jølster Førde skatteoppkrevjarkontor            4,5 %

1431  Jølster Førde, Gaular, Naustdal og Jølster Førde skatteoppkrevjarkontor            4,5 %

1432  Førde Førde, Gaular, Naustdal og Jølster Førde skatteoppkrevjarkontor            4,5 %

1433  Naustdal Førde, Gaular, Naustdal og Jølster Førde skatteoppkrevjarkontor            4,5 %
1438  Bremanger SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bremanger skatteoppkrevjarkontor        2,2 %
1439  Vågsøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Vågsøy skatteoppkreverkontor            5,1 %
1441  Selje SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Selje skatteoppkrevjarkontor            2,7 %
1443  Eid SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkrevjaren i Gloppen og Eid     4,1 %
1444  Hornindal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Hornindal kommunekasserarkontor         ikke rapp. iht. frist
1445  Gloppen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkrevjaren i Gloppen og Eid     4,1 %
1449  Stryn SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Stryn skatteoppkrevjarkontor            ikke rapp. iht. frist

1502  Molde Romsdal Romsdal kemnerkontor                    2,5 %

1504  Ålesund Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1505  Kristiansund Nordmøre kemnerkontor Nordmøre kemnerkontor                   5,0 %
1511  Vanylven SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Vanylven skatteoppkrevjarkontor         4,5 %

1514  Sande (M. og R.) Nordre Sunnmøre Sande skatteoppkrevjarkontor            4,4 %

1515  Herøy (M. og R.) Nordre Sunnmøre Herøy skatteoppkrevjarkontor            4,5 %

1516  Ulstein Nordre Sunnmøre Ulstein skatteoppkrevjarkontor          4,5 %

1517  Hareid Nordre Sunnmøre Hareid skatteoppkrevjarkontor           4,9 %

1519  Volda Nordre Sunnmøre Volda skatteoppkrevjarkontor            6,9 %

1520  Ørsta Nordre Sunnmøre Ørsta skatteoppkrevjarkontor            3,3 %

1523  Ørskog Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1524  Norddal Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1525  Stranda Nordre Sunnmøre Stranda skatteoppkrevjarkontor          3,2 %

1526  Stordal Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1528  Sykkylven Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1529  Skodje Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1531  Sula Nordre Sunnmøre Sula skatteoppkrevjarkontor             4,1 %

1532  Giske Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1534  Haram Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1535  Vestnes Romsdal Romsdal kemnerkontor                    2,5 %

1539  Rauma Nordmøre kemnerkontor Rauma skatteoppkreverkontor             5,0 %

1543  Nesset Romsdal Romsdal kemnerkontor                    2,5 %

1545  Midsund Romsdal Romsdal kemnerkontor                    2,5 %

1546  Sandøy Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %
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1547  Aukra Romsdal Romsdal kemnerkontor                    2,5 %

1548  Fræna Romsdal Hustadvika skatteoppkreverkontor        4,0 %

1551  Eide Nordmøre kemnerkontor Hustadvika skatteoppkreverkontor        4,7 %

1554  Averøy Nordmøre kemnerkontor Nordmøre kemnerkontor                   5,1 %

1557  Gjemnes Nordmøre kemnerkontor Nordmøre kemnerkontor                   4,8 %

1560  Tingvoll Nordmøre kemnerkontor Nordmøre kemnerkontor                   5,2 %

1563  Sunndal Nordmøre kemnerkontor Skatteoppkreveren i Oppdal og Sunndal   5,2 %
1566  Surnadal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Surnadal skatteoppkrevjarkontor         4,9 %

1571  Halsa Nordmøre kemnerkontor Nordmøre kemnerkontor                   5,3 %

1573  Smøla Nordmøre kemnerkontor Smøla kemnerkontor                   4,8 %

1576  Aure Nordmøre kemnerkontor Nordmøre kemnerkontor                   4,8 %
1804  Bodø SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bodø kemnerkontor                       4,7 %
1805  Narvik SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Narvik                       3,5 %
1811  Bindal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bindal skatteoppkreverkontor            0,0 %
1812  Sømna SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sømna kommunekassererkontor             5,0 %
1813  Brønnøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Brønnøy kemnerkontor                    5,4 %
1815  Vega SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Vega skatteoppkreverkontor              3,7 %
1816  Vevelstad SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Helgelandregionen            3,2 %
1818  Herøy (Nordl.) SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hald                5,1 %
1820  Alstahaug SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hald                5,1 %
1822  Leirfjord SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hald                5,1 %
1824  Vefsn SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Helgelandregionen            3,2 %
1825  Grane SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Grane skatteoppkreverkontor             4,3 %
1826  Hattfjelldal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Helgelandregionen            3,2 %
1827  Dønna SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hald                5,1 %
1828  Nesna SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Helgelandregionen            3,2 %
1832  Hemnes SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Hemnes skatteoppkreverkontor            4,7 %
1833  Rana SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Rana skatteoppkreverkontor              5,0 %
1834  Lurøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Helgelandregionen            3,2 %
1835  Træna SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Helgelandregionen            3,2 %
1836  Rødøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bodø kemnerkontor                       4,7 %
1837  Meløy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Meløy skatteoppkreverkontor             3,4 %
1838  Gildeskål SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bodø kemnerkontor                       2,2 %
1839  Beiarn SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bodø kemnerkontor                       2,2 %
1840  Saltdal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Saltdal skatteoppkreverkontor           2,2 %
1841  Fauske – Fuossko SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Fauske skateoppkreverkontor 2,2 %
1845  Sørfold SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nord-Salten skatteoppkreverkontor       2,2 %
1848  Steigen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nord-Salten skatteoppkreverkontor       1,4 %
1849  Hamarøy – Hábmer SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nord-Salten skatteoppkreverkontor       1,4 %
1850  Divtasvuodna – Tysfjord SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nord-Salten skatteoppkreverkontor       1,4 %
1851  Lødingen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sortland og Lødingen skatteoppkreverkontor          3,4 %
1852  Tjeldsund SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Evenes og Tjeldsund kemnerkontor        0,0 %
1853  Evenes SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Evenes og Tjeldsund kemnerkontor        0,0 %
1854  Ballangen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nord-Salten skatteoppkreverkontor       1,4 %
1856  Røst SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bodø kemnerkontor                       2,2 %
1857  Værøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Vågan og Værøy skatteoppkreverkontor 3,2 %
1859  Flakstad SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Flakstad skatteoppkreverkontor          4,6 %
1860  Vestvågøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Vestvågøy kommune   5,2 %
1865  Vågan SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Vågan og Værøy skatteoppkreverkontor 2,4 %
1866  Hadsel SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Hadsel skatteoppkreverkontor            2,8 %
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1867  Bø (Nordl.) SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bodø kemnerkontor                       4,7 %
1868  Øksnes SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Øksnes skatteoppkreverkontor            2,2 %
1870  Sortland SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sortland og Lødingen skatteoppkreverkontor          3,4 %
1871  Andøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Andøy skatteoppkreverkontor             5,0 %
1874  Moskenes SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Moskenes skatteoppkreverkontor          5,7 %
1902  Tromsø SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Tromsø kemnerkontor                     5,0 %
1903  Harstad SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Harstad kemnerkontor                    4,9 %
1911  Kvæfjord SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kvæfjord skatteoppkreverkontor          4,1 %
1913  Skånland SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skånland skatteoppkreverkontor          2,5 %
1917 Ibestad SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Ibestad kommunekassererkontor           0,0 %
1919  Gratangen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Astafjord kemnerkontor                  4,5 %
1920  Loabák – Lavangen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Astafjord kemnerkontor                  4,5 %

1922  Bardu Midt-Troms Bardu skatteoppkreverkontor 1,2 %
1923  Salangen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Astafjord kemnerkontor                  4,5 %

1924  Målselv Midt-Troms Målselv skatteoppkreverkontor 1,2 %

1925  Sørreisa Midt-Troms Sørreisa skatteoppkreverkontor          1,2 %

1926  Dyrøy Midt-Troms Dyrøy skatteoppkreverkontor 1,2 %

1927  Tranøy Midt-Troms Tranøy skatteoppkreverkontor 1,2 %

1928  Torsken Midt-Troms Torsken skatteoppkreverkontor 1,2 %

1929  Berg Midt-Troms Berg skatteoppkreverkontor 1,2 %

1931  Lenvik Midt-Troms Lenvik kemnerkontor                     1,2 %
1933  Balsfjord SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Balsfjord skatteoppkreverkontor         5,2 %
1936  Karlsøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Karlsøy skatteoppkreverkontor           0,0 %

1938  Lyngen Kåfjord  Lyngen kommunekassererkontor            1,3 %

1939  Storfjord – Omasvuotna – Omasvuono Kåfjord  Storfjord skatteoppkreverkontor         3,2 %

1940  Gáivuotna – Kåfjord – Kaivuono Kåfjord  Kåfjord/Gáivuotna kommunekassererkontor 1,8 %

1941  Skjervøy Kåfjord  Skjervøy skatteoppkreverkontor          1,6 %

1942  Nordreisa Kåfjord  Nordreisa skatteoppkreverkontor         1,6 %
1943  Kvænangen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kvænangen skatteoppkreverkontor         3,8 %
2002  Vardø SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Vardø skatteoppkreverkontor             0,0 %
2003  Vadsø SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Vadsø kommunekassererkontor             0,0 %
2004  Hammerfest SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Hammerfest skatteoppkreverkontor        5,3 %
2011  Guovdageaidnu –Kautokeino SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kautokeino/Guovdageaidnu skatteoppkr.kontor 5,0 %
2012  Alta SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Alta skatteoppkreverkontor              2,9 %
2014  Loppa SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Loppa skatteoppkreverkontor             2,7 %
2015  Hasvik SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Hasvik skatteoppkreverkontor            5,8 %
2017  Kvalsund SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Hammerfest skatteoppkreverkontor        5,3 %
2018  Måsøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Måsøy skatteoppkreverkontor             0,0 %
2019  Nordkapp SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bodø kemnerkontor                       2,1 %
2020  Porsanger – Porsáŋgu – Porsanki SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Porsanger/Porsagu skatteoppkreverkontor 2,9 %
2021  Kárášjohka – Karasjok SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Karasjok/Karasjohka skatteoppkreverktr. 4,9 %
2022  Lebesby SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Lebesby skatteoppkreverkontor           4,8 %
2023  Gamvik SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Gamvik skatteoppkreverkontor            4,3 %
2024  Berlevåg SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Berlevåg kommunekassererkontor          6,8 %
2025  Deatnu Tana SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Tana/Deatnu skatteoppkreverkontor       0,5 %
2027  Unjárga – Nesseby SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nesseby/Unjárga skatteoppkreverkontor   ikke rapp. iht. frist
2028  Båtsfjord SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Båtsfjord skatteoppkreverkontor         2,7 %
2030  Sør-Varanger SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sør-Varanger skatteoppkreverkontor      5,3 %

5001 Trondheim Trondheimsregionen og Fosen Kemneren i Trondheimsregionen           5,6 %
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5004 Steinkjer SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Inntrøndelag skatteoppkreverkontor 3,8 %

5005 Namsos Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %

5011 Hemne Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Hemne kemnerkontor                      5,3 %

5012 Snillfjord Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Kemnerkontoret i Orkdalsregionen        3,4 %

5013 Hitra Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Kemnerkontoret i Orkdalsregionen        4,8 %

5014 Frøya Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Kemnerkontoret i Orkdalsregionen        4,2 %

5015 Ørland Trondheimsregionen og Fosen Kemnerkontoret for Fosen                5,0 %

5016 Agdenes Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Kemnerkontoret i Orkdalsregionen        4,9 %

5017 Bjugn Trondheimsregionen og Fosen Kemnerkontoret for Fosen                5,0 %

5018 Åfjord Trondheimsregionen og Fosen Kemnerkontoret for Fosen                5,0 %

5019 Roan Trondheimsregionen og Fosen Kemnerkontoret for Fosen                5,0 %

5020 Osen Trondheimsregionen og Fosen Kemnerkontoret for Fosen                5,0 %

5021 Oppdal Nordmøre kemnerkontor Skatteoppkreveren i Oppdal og Sunndal   4,9 %

5022 Rennebu Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Rennebu skatteoppkreverkontor           5,0 %

5023 Meldal Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Kemnerkontoret i Orkdalsregionen        5,3 %

5024 Orkdal Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Kemnerkontoret i Orkdalsregionen        5,4 %

5025 Røros Fjellregionen Kemneren i Røros - Os - Tolga - Holtålen 0,3 %

5026 Holtålen Fjellregionen Kemneren i Røros - Os - Tolga - Holtålen 2,5 %

5027 Midtre Gauldal Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Melhus, Skaun og Midtre Gauldal kemnerkontor 4,6 %

5028 Melhus Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Melhus, Skaun og Midtre Gauldal kemnerkontor 4,6 %

5029 Skaun Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Melhus, Skaun og Midtre Gauldal kemnerkontor 4,6 %

5030 Klæbu Trondheimsregionen og Fosen Kemneren i Trondheimsregionen           5,6 %

5031 Malvik Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Værnesregionen skatteoppkreverkontor    4,7 %

5032 Selbu Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Værnesregionen skatteoppkreverkontor    4,7 %

5033 Tydal Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Værnesregionen skatteoppkreverkontor    4,7 %
5034 Meråker SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Meråker skatteoppkreverkontor           4,9 %

5035 Stjørdal Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Værnesregionen skatteoppkreverkontor    4,7 %

5036 Frosta Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Værnesregionen skatteoppkreverkontor    4,7 %
5037 Levanger SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Innherred kommunesamarbeid   5,1 %
5038 Verdal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Innherred kommunesamarbeid   4,9 %
5039 Verran SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor     3,8 %

5040 Namdalseid Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %
5041 Snåase - Snåsa SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Inntrøndelag skatteoppkreverkontor 3,8 %

5042 Lierne Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %

5043 Raarvihke - Røyrvik Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %
5044 Namsskogan SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Namsskogan kommunekassererkontor        6,1 %
5045 Grong SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Inntrøndelag skatteoppkreverkontor 3,8 %

5046 Høylandet Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %

5047 Overhalla Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %

5048 Fosnes Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %

5049 Flatanger Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %

5050 Vikna Midtre Namdal Ytre Namdal skatteoppkreverkontor       1,3 %

5051 Nærøy Midtre Namdal Ytre Namdal skatteoppkreverkontor       1,3 %

5052 Leka Midtre Namdal Ytre Namdal skatteoppkreverkontor       1,3 %
5053 Inderøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Inntrøndelag skatteoppkreverkontor 3,8 %

5054 Indre Fosen Trondheimsregionen og Fosen Kemnerkontoret for Fosen                5,0 %

5061  Rindal Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Kemnerkontoret i Orkdalsregionen        5,3 %
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Antall 
kommuner

422
Antall SKO-kontor

422

Antall 
kommuner i 
AGK-ordning

235
Landsprosent av manuelt innrapporterte
resultater iht. grunnlag (opplysningspliktige) 4,7 %

Antall 
kommuner med 
egen AGK

187
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 

Raisin komuuni  
 

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet. 
 
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside. 
 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   

KÅFJORD KOMMUNE GAIVUONA SUOHKAN 
Postboks 74 
9148  OLDERDALEN 
 
                                                                                                             

 
 
 

Melding om vedtak 
 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/1110-18 274/2020 M70 14.01.2020 

 

Melding om vedtak - utvidelse av brannvernsamarbeidet i Nord-Troms 

Vedlagt følger vedtak etter behandling i Nordreisa kommunestyre 19.desember 2019. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Ellinor Anja Evensen 
Sak- og arkivleder 
ellinor.evensen@nordreisa.kommune.no 
77 58 80 11 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 

 
 
 

Likelydende brev sendt til: 
INTERKOMMUNALT 
BRANNVERN 

Kvænangen kommune Gárgu 8  BURFJORD 

KVÆNANGEN KOMMUNE Gárgu 8  BURFJORD 
KÅFJORD KOMMUNE GAIVUONA 
SUOHKAN 

Postboks 74  OLDERDALEN 

LYNGEN KOMMUNE Strandveien 24  LYNGSEIDET 
SKJERVØY KOMMUNE Postboks 145  SKJERVØY 
Fagforbundet - her    
Nito - her    

 

Interne kopi mottakere: 
Dag Funderud Sektor for drift og utvikling 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2017/1110-14 

Arkiv:                M70  

Saksbehandler:  Anne-Marie 
Gaino 

 Dato:                 04.12.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
93/19 Nordreisa kommunestyre 19.12.2019 

 

Utvidelse av brannvernsamarbeidet 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 
1 Samarbeidsavtale_BRANNVESENET NORD_01012020_25112019 
2 DRIFTSBUDSJETT_NORD-TROMS BRANNVESEN_2018-2020-

konsekvensjustert_2511201... 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 
Tore Yttregaard (H) fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes og oversendes Driftsutvalget for behandling. Før behandling i Driftsutvalget må 
det lages en konsekvensutredning. 
 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Saken utsettes og oversendes Driftsutvalget for behandling. Før behandling i Driftsutvalget må 
det lages en konsekvensutredning. 
 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommunestyre godkjenner samarbeidsavtale om brannvernsamarbeidet i region nord 
mellom kommunene Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen og Loppa med virkning 
fra 01.01.20. 
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Saksopplysninger 
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. 

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 
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1938 – Lyngen  483 668  442 911  

1940 – Kåfjord  405 404 367 922 

1941 – Skjervøy  488 750 447 781 

1942 – Nordreisa  690 405 640 999 

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 
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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.   

 
  
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 
 
 
Styret i brannsamarbeidet har 25.11.19 behandlet saken og anbefaler kommunestyrene å 
godkjenne ny samarbeidsavtale, der Loppa kommune inngår i samarbeidet fra og med 01.01.20. 
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BUDSJE'I'I' 2020

— driftstilskudd fra eierkommuner

Driftstilskuddet til Nord—Troms Regionråd fra eierkommunene dekker:

.  Drift sekretariatet inkl sekretærressurs rådmannsutvalget

.  Drift Ungdomssatsingen RUST

.  Driftstilskudd Nord—Troms Studiesenter

.  Tilskudd/egenandeler prosjekt/vedtatte aktiviteter

Budsjettforutsetninger 2020 (samme som for 2019):

.  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.

.  Un domssatsin : 50  %  stilling regional ungdomskonsulent (drift av

ungdomssatsingen  RUST, Nord—Troms Ungdomsråd, fagråd og en mindre

post avsatt til tiltak) — samme budsjettramme som tidligere år.

.  Egenandeler: prosjekter og aktiviteter kr 350.000,—.

Driftstilskudd Nord—Troms  Studiesenter  2020:

Studiesenteret har pr i dag driftstilskudd fra eierkommunene kr 500.000 og Troms

fylkeskommune kr 500.000. Prosjektmidlene er slutt. For 2020 har studiesenteret

mottatt tilsagn fra Kunnskapsdepartementet om medfinansiering på kr 1.mill.

Kommunene  bidrar  i tillegg med finansieringen av studiebibliotekene i hver enkelt

kommune, beløper seg til ca 1.2  mill  pr år.

Adr.:  Hovedveien 2, 9157  Storslett
Tlf.  77 58 82 79, Org.  nr. 979 470 452

E-post: regionrad@n trom§.no .
www.nordtroms  artalermo .  '  I '  o
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BUDSJEIT 2020

Driftsinntekter  — tilskudd fra

kommunene

Sum inntekter

Lønn

Andre personalkostnader

Reiseutgifter

Kontorhold

Regnskap og revisjon

Møtekostnader

Data/hjemmeside  — arkivsystem

Annonser/informasjon

Kjøp av mindre (data) utstyr

Tiltak ungdom — RUST

Tilskudd til studiesenteret

Avsetning til egenandel DRIVKRAFT

Avsetning av midler til

Mastergradsstipender

Avsetning av midler til

Arbeidslivsdag/profilering

Avsetning av midler til oppfølging

samarbeidsavtale TIL

Sum  kostnader

Regionrådsmøte  03.  l  0. 79

Berit Fje/lberg

Adr.:  Hovedveien  2, 9157  Storslett
Tlf. 77 77 05 86, Org. nr. 979 470 452

E—post: regionrad@halti.no
www.nordtroms  ortalen.no

BUDSJEI'I' 2019

2.845.000

2.845.000

1 220.000

1 85.000

1 1 5.000

100.000

1 5.000

225.000

30.000

35.000

20.000

50.000

500.000

250.000

40.000

50.000

10.000

2.845.000

BUDSJEIT 2020

2.845.000

2.845.000

1 .220.000

1 85.000

1 1 5.000

100.000

1 5.000

225.000

30.000

35.000

20.000

50.000

500.000

250.000

40.000

50.000

10.000

2.845.000

40



NORD-TROMS REGIONRÅD  DA
Fordeling av driftstilskudd for 2020

Fordelingsnøkkel:

'  40  %  av rammen fordeles likt mellom kommunene

' 60  %  fordeles etter folketall 01.01. foregående år

KOMMUNE: FOLKE- FAST BELØP  (40 %): FORDELIN  G  ETTER SUM

TALL FOLKETALL (60 %) DRIFTSTILSKUDD
01.01.19.:

Kvænangen 1  202 189.670 129.790 319.460

Skjervøy 2 917 189.670 314.880 504.550

Nordreisa 4 909 189.670 529.850 719.520

Kåfjord 2 097 189,670 226.380 416.050

Storfjord 1  841 189.670 198.750 388.420

Lyngen 2 847 189.670 307.330 497.000

1 1
5 8 7 1.138.020 1.706.980 2.845.000

Berit F jellberg
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Kommunene i Nord—Troms

Ved ordfører, rådmann og økonomisjef

MELDING OM VEDTAK FRA NORD—TROMS REGIONRÅD:

EMNE: Møte nr 9—201  9

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

o  Kostnadsfordeling eierkommunene

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Enstemmi 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 SO % 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.

.  Un domssatsin :50 % stilling regional ungdomskonsulent (drift av

ungdomssatsingen  RUST, Nord—Troms Ungdomsråd, fagråd og en mindre

post  avsatt  til tiltak) — samme budsjettramme som tidligere år.

Adr.:  Hovedveien  2,  9151  Storslett
Tlf.  77 58 82 79,  Org.  nr. 979 470 452
E-post:  re  ionrad@ntrom  .no
www.nordtrom  ortalenno .

42



N 0rd-TYoms Regionråd  DA
w "m  somm- unn-  ...—..

-  , YVäääwg
.  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,—.

Driftsinntekter — tilskudd fra

kommunene

Sum inntekter

Lønn

Andre personalkostnader

Reiseutgifter

Kontorhold

Regnskap og revisjon

Møtekostnader

Data/hjemmeside  — arkivsystem

Annonser/informasjon

Kjøp av mindre  (data) utstyr

Tiltak ungdom  — RUST

Tilskudd til studiesenteret

Avsetning til egenandel DRIVKRAFI'

Avsetning av midler til

Mastergradsstipender

Avsetning av midler til

Arbeidslivsdag/profilering

Avsetning av midler til oppfølging

samarbeidsavtale TIL

Sum  kostnader

KOMMUNE:

Kvænangen

Skjervøy

Nord  reisa

Kåfjord

Storfjord

Lyngen

SUM  DRIFI'STILSKUDD

BUDSJEIT 2019  BUDSJEIT  2020

2.845.000 3.345.000

2.845.000 3.345.000

1.220.000 1.220.000

185.000 185.000

115.000 115.000

100.000 100.000

1 5.000 1 5.000

225.000 225.000

30.000 30.000

35.000 35.000

20.000 20.000

50.000 50.000

500.000 1 .000.000

250.000 250.000

40.000 40.000

50.000 50.000

10.000 10.000

2.845.000 3.345.000

DRIFI'STILSKUDD DRIFl'STlLSKUDD

2019 2020

319.460 375.625

504.550 593.225

719.520 845.975

416.050 489.175

388.420 456.675

497.000 584.325

2.845.000 3.345.000

2
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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).

Buds'etto b in

Budsjettet for regionrådet består av følgende hovedområder;

]. 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  re ionrådet

Sekretariatet  i  regionrådet har siden oppstart vært bemannet med en 100  %  stilling

som sekretariatsleder. lhenhold til selskapsavtalen (§ 9) skal NTRR ha et sekretariat

med permanent bemanning, med hovedkontori Nordreisa kommune. lforbindelse

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  utvaIg/styrer.

Drift av un domssatsin en  RUST

Ungdomssatsingen RUST er  i  dag bemannet med 50  %  stilling. Budsjettet dekker

personalkostnader og kontorhold. Itillegg 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

3
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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 S—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:

Driftsbudsiett:

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. ltillegg er modellen med

studiebibliotekene som møteplass godt tilpasset forholdene i Nord—Troms. Modellen

4
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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. lIys 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. letterkant av møtet er det utarbeidet et eget notat

fra rektor Husebekk til statsråden. Notatet inneholder noen tydelige innspill: «Et

ho vedinnspi/l fra møtet er behovet for en klargjøring av hva som vi/ være

studiesenterets  rolle idet  fremtidige utdannings— og kompetanse/andskapet. Videre

at det er viktig å legge til rette for loka/e modeller. UiT anbefaler at  sentrene

finansieres enhetlig over KD's budsjett.»  l  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

5
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tillegg med finansieringen av studiebibliotekene. Dette utgjør til sammen ca 1.2 mill

kr pr år.

 

Rett protokol/utskrift  be  vitnes

Berit E/e/lberg

Referent

6
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Kommunene  i  Nord—Troms

MELDING OM VEDTAK FRA NORD—TROMS REGIONRÅD:

EMNE: Møte nr 8-2019

STED: Gammelgirden/Reisafiord hotel, Sørkjosen

TIDSPUNKT: 19. september 2019

Sak 31/19 Budsjett 2020

Saksdokumenter:

. Forslag til budsjett drift regionrådet 2020

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Saksopplysninger:

Kommunenes tilskudd til drift av Nord—Troms Regionråd fordeles på

eierkommunene etter nærmere avtale mellom kommunene (jfr § 6  i

selskapsavtalen/vedtektene). Representantskapet  i  regionrådet har fastsatt en

kostnadsfordelingsnøkkel, hvor 40  %  av driftstilskuddet fordeles «flatt», og 60  %

etter folketall.

Buds'etto b in

Budsjettet for regionrådet består av følgende hovedområder;

l.  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  re ionrådet

Sekretariatet  i  regionrådet har  siden  oppstart vært bemannet med en 100  % stilling

som sekretariatsleder. I henhold til vedtektene (§ 8) 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
Adr.  :  Hovedveien 2,  9751  Storslett
Tlf, 77 58 82 79, Org.  nr. 979 470 452

E-post: re  ionrad ntrom  .no
www.nordtroms ortalen.no . .
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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 un domssatsin en RUST

Ungdomssatsingen RUST er i dag bemannet med 50  %  stilling. Budsjettet dekker

personalkostnader og kontorhold. ltillegg 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 S—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:

Driftsbudsiett:

Administrasjonen foreslår å holde budsjettrammen på samme nivå (nominelle

kroner) som de 3 foregående år for aktivitetene som inngår i drift. En liten justering

er gjort mellom posten «lønn» og «regnskap» - kr 100.000 er flyttet på, da dagens

regnskapsfører slutter i regionrådet. Det er aktuelt å kjøpe regnskapstjenester fra

vertskommunen.

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.
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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 værtjobbet 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. Itillegg 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. 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.

lforbindelse med regionreformen ble det gitt signaler om at studiesentrenes

virksomhet skulle overføres til region—nivået. lIys 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. letterkant av møtet er det utarbeidet et eget notat

fra rektor Husebekk til statsråden. Notatet inneholder noen tydelige innspill: «Et

ho vedinnspi/l fra møter er beho vet for en klargjøring av hva som vi/ være

studiesenterets  ro/le  idet fremtidige utdannings— og kompetanse/andskapet. Videre

at det er viktig å legge til rette for lokale modeller. UiT anbefaler at sentrene

finansieres enhetlig over KD's budsjett.» l notatet er det også understreket at Nord—

Troms studiesenter har bidratt til å høyne regionens utdanningsnivå, og til å

rekruttere, utvikle og beholde arbeidskraft.

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. l 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. Det

3

50



Nord-Troms  Regionråd DA

äääääö
foreslås  å  øke driftstilskuddet fra kommunene til kr  1.000.000  årlig, med samme

fordelingsnøkkel som driftstilskudd til regionrådet. Det vil samtidig bli søkt/jobbet

for  å  øke tilskuddet fra Troms og Finnmark fylkeskommune til  1.000.000.  Dette er

nødvendig for å sikre driften av studiesenteret fra  2020.

Kommunene bidrar  i  tillegg med finansieringen av studiebibliotekene. Betydningen

av studiebibliotekene  i  kroner og øre vil bli kartlagt, slik at vi synliggjør også denne

aktiviteten overfor medfinansiører (eks fylkeskommunen  i  første omgang).

Forsla til vedtak:

Nord—Troms Regionråd godkjenner det framlagte forslaget til budsjett, med en

økning av tilskudd til Nord—Troms studiesenter. Kommunale driftstilskudd for 2020

fastsettes etter tidligere vedtatte fordelingsnøkkel (40  %  "flat" fordeling og 60  %

etter folketall).

Forsla til vedtak fra nestleder Albri tsen:

1. Nord—Troms Regionråd vedtar budsjettramme på samme nivå som  2019.

2. Formannskapene og kommunestyrene i eierkommunene orienteres om den

økonomiske situasjonen for Nord—Troms Studiesenter. Med dagens

finansiering er det ikke økonomi til å drifte studiesentret fra 1.januar  2020.

Det sendes ut et eget notat vedrørende saken.

3. Følgende arbeidsgruppe nedsettes med mandat å sørge for å få til statlig

medfinansiering av Studiesentret. Arbeidsgruppen består av:

.  Ørjan Albrigtsen, leder

.  John Karlsen

0  Terje Olsen

.  1  repr fra fylkeskommunen

Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte av Albrigtsen ble enst vedtatt.

Rett  protokol/utskrift  be vitnes

Berit I-je/lberg

Referent
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Kåfjord kommune

Øvervegen 2

9146 OLDERDALEN

GAVEBREV

Troms fylkeskommune («Fylkeskommunen») overfører med dette vederlagsfritt 1 B-aksje  i  Troms

Holding AS (org. nr. 923191 593) («Troms Holding») til Kåfjord kommune («Overføringen»).

Overføringen skjer på vilkår av at:

1. Sammenslåingen av Troms og Finnmark fylkeskommuner gjennomføres. Dersom

sammenslåingen ikke gjennomføres, og aksjene allerede er overført til kommunen, skal  de

tilbakeføres til Fylkeskommunen vederlagsfritt.

2. Dersom det fylkeskommunale forvaltningsnivået nedlegges, skal Fylkeskommunens aksjer i

Troms Holding vederlagsfritt fordeles med lik andel til kommunene som eier B-aksjer  i  Troms

Holding.

3. Konsesjon til Overføringen blir gitt på tilfredsstillende vilkår. Dersom Fylkeskommunen ikke

finner konsesjonsvilkårene tilfredsstillende, bortfaller Overføringen. Fylkeskommunen må gi

melding om slikt bortfall innen 20 virkedager. Dersom kommunen ikke finner

konsesjonsvilkårene tilfredsstillende kan kommunen, innen 20 virkedager etter utsendelsen

av konsesjonsvilkårene fra departementet, trekke sin aksept av Overføringen.

4. Kommunen er kjent med at om kommunen trekker sin aksept, eller ikke returnerer en signert

kopi av gavebrevet innen fristen i punkt 7, vil aksjene som komn”unen skulle vært tildelt etter

dette gavebrevet bli fordelt på øvrige B-aksjonærer.

5. Kommunen inngår aksjonæravtale for Troms Holding som vedtatt i fylkestingets sak 62/19.

6. Det skal ikke oppstå krav for kommunen mot Fylkeskommunen med grunnlag i Overføringen.

7. Kommunen signerer og returnerer en kopi av gavebrevet innen [3E5 f'].

Tromsø, lb .desember 2019
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Kåfjord kommune  aksepterer  gaven på de overnevnte vilkår.

Sted:  ( ("Dm SQ ,den lR—I

Ås fm 0% A' U L  qmg
Navn med blo kbokstaver)

for

Kåfjord kommune
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AKSJON/ERAVTALE

vedrørende  eierskapet

i  Troms  Holding AS

mellom

Troms fylkeskommune,

Tromsø kommune,

Storfjord  kommune,

Kåfjord kommune,

Harstad  kommune,

Målselv kommune,

Senja  kommune,

Karlsøy kommune,

Balsfjord kommune,

Nordreisa kommune,

Lyngen kommune,

Bardu kommune,

Sørreisa  kommune,

Tjeldsund kommune,

Kvæfjord kommune,

Skjervøy kommune,

Salangen  kommune,

Ibestad  kommune,

Kvænangen kommune,

Dyrøy kommune,

Gratangen  kommune,

Lavangen kommune
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Denne aksjonæravtalen («Aksjonæravtalen») er inngått mellom Troms fylkeskommune

(«Fylkeskommunen») og kommuner geografisk plassert innenfor Troms fylke (kommunene samlet

«Primærkommunene») per 1. januar 2020. Primærkommunene er opplistet i Vedlegg 1.

Fylkeskommunen og Primærkommunen sammen «Partene», hver for seg en «Part».

Aksjonæravtalen  skal  regulere Partenes eierskap iTroms Holding AS («Selskapet»).

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

3.2

3.3

3.4

3.5

Bakgrunn

Selskapet eier 300 000 aksjer  i  Troms Kraft AS  («TK»).  Aksjene er Selskapets eneste eiendel.

Verdiene i TK, og dermed også Selskapet, er tett knyttet til kraftutbygginger og investeringer i

energianiegg i Troms siden Fylkeskommunens stiftelse av Troms Kraftforsyning i 1920.

Innbyggerne iTroms har gjennom Fylkeskommunens eierskap siden stiftelsen av TK et historisk

eierforhold til verdiene i TK.

Bakgrunnen for Selskapets eierskap i TK, og Primærkommunenes eierskap i Selskapet, er

Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark fylkes<ommuner fra 1.1.2020. For

å videreføre Troms-samfunnets eierskap til verdiene i TK er Selskapet opprettet og

Primærkommunene blitt aksjonærer for å sikre den forvaltning a\' aksjene i TK som følger av

Aksjonæravtalen og Selskapets vedtekter.

Det er Partenes ønske at verdiene i TK skal komme innbyggerne i Tm ms til gode også i fremtiden,

og Partene er enige om at verdiene best ivaretas lokalt, gjennom et stabilt og varig eierskap.

Formål

Aksjonæravtalen skal regulere Partenes rettigheter og plikter som aksjonær i Selskapet for å

realisere formålet i (1) på det Partene anser å være best mulig måte.

Selskapet er et holdingselskap for aksjer i TK. Selskapet skal være ei”. redskap for å sikre langsiktig

og ansvarlig forvaltning av eierskapet i TK.

Aksjefordeling

På tidspunktet for inngåelsen av Aksjonæravtalen har Selskapet an aksjekapital på NOK [sett

inn], fordelt på 60 aksjer, hver pålydende NOK [sett inn].

39 aksjer er A-aksjer og 21 aksjer er B-aksjer.

A—aksjer kan bare eies av Fylkeskommunen eller dens rettsette'følger Troms og Finnmark

fylkeskommune. Kun fylkeskommuner som omfatter Troms fy-ikeskommunes geografiske

område slik Troms fylkeskommune var 1.1.2019, eller fylkeskommuner som i all hovedsak

omfatter disse områdene, kan være eier av A—aksjer.

B-aksjer kan bare eies av primærkommuner innenfor den geografiske regionen Troms, slik Troms

fylkeskommunes grenser var per 1. januar 2019, justert for kommunesammenslåinger som

finner sted 1.1.2020.

Ved gavebrev [dato], som er behandlet og akseptert av Primærkommunene, har

Fylkeskommunen overført samtlige B-aksjer vederlagsfritt til Primærkommunene. Vedlegg 1 til

denne Aksjonæravtalen viser aksjefordelingen etter overdragelsen.

2
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3.6

3.7

4.2

5.1

6.1

6.2

7.2

Fordeling av aksjer er gjort etter beslutning av Fylkeskommunen og skal  ikke kunne angripes av

noen av Partene.

Forskjellene mellom aksjeklassene fremgår av Selskapets vedtekter, Vedlegg 2  til denne

Aksjonæravtalen.

Utvikling og eierstrategi — Forholdet til TK

Partene er enig om at Selskapets eierskap i TK skal sikre forsvarlig utvikling av TK ved å legge til

rette for hensiktsmessige investeringer  i  og videreutvikling av TKs forretningsområder.

Partene er enige om at eierskapet  i  TK  skal  forvaltes som om Fvlkeskommunen var direkte

aksjonær i TK. Det vil si at Fylkeskommunen skal representere Selskapet i eierorganer  i  TK,

herunder bl.a. generalforsamling og eiermøter, med representant som Fylkeskommunen

utpeker, som skal få nødvendig fullmakt fra Selskapet. Videre skal Fylkeskommunens holdning

til forhold som angår TK legges til grunn som Selskapets holdning. Partene skal sørge for at

Selskapets organer sikrer Fylkeskommunen slik innflytelse.

Forbud mot holdingselskap

Partene har ikke anledning til å eie aksjene iSelskapet gjennom holdingselskap.

Forholdet til forkjøpsretten i TK

Selskapets aksjer i TK er beheftet med forkjøpsrett.

Partene skal derfor ikke foreta seg noe som utløser denne forkjøpsretten, herunder skal A-

aksjene ikke kunne avhendes, uten at det på forhånd er avklart at forkjøpsrett for TK-aksjene

ikke vil utløses av avhendelsen.

Anvendelse av årlig overskudd -Tilskuddsordning

Eventuelt driftsoverskudd skal avsettes til dekning av framtidige irvesteringer, dekning av gjeld

og/eller drift. Når tilstrekkelige midler er avsatt til å sikre ovennevnte formål, skal en forsvarlig

andel av årlig driftsoverskudd anvendes etter bestemmelsene om tilskuddsordning her. Inntil

selskapet har en egenkapital på MNOK 100, justert for endrirger  i  Statistisk Sentralbyrås

konsumprisindeks fra 1. januar 2019 til 1. januar det enkelte år, skal 1/3 av årlig driftsoverskudd

avsettes til ovennevnte formål og holdes utenfor tilskuddsordningen.

Primærkommuner som er aksjonærer i Selskapet, selskaper og organisasjoner som er

hjemmehørende i slike primærkommuner, samt Fylkeskommunen, kan søke om tilskudd fra

Selskapet som gis innenfor rammene som følger av pkt. 7.1. Tilskudd kan gis til særskilte

investerings- eller utviklingsprosjekt som fremmer regional utvikling hovedsakelig innenfor den

geografiske regionen Troms, slik Troms fylkeskommunes grenser var per 1. januar 2019, justert

for kommunesammenslåinger som finner sted 1.1.2020. Tilsdd kan ikke benyttes til

fylkeskommunal eller kommunal drift eller til drift av selskaper eller organisasjoner. Statlige

organer eller foretak kontrollert av Staten kan ikke gis tilskudd.
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7.3

8.1

9.1

10.

10.1

10.2

10.3

11.

11.1

Generalforsamlingen avgjør den størrelsesmessige rammen for samlet årlig tilskudd etterforslag

fra styret. Rammen kan ikke være høyere enn hva styret foreslår eller godtar. Styret avgjør

fordelingen av årlig tilskudd innenfor rammen som generalforsamlingen har fastsatt. Det  skal

hvert år avholdes et eiermøte mellom Partene, der det vedtas en st'ategi for tilskuddsordningen.

Strategien skal omhandle hvilke typer investerings- eller utviklingsprosjekt som skal være

omfattet av tilskuddsordningen, og styret skal legge strategien til grunn for fordelingen av årlig

tilskudd.

Fredningstid

B-aksjene skal først kunne avhendes etter 31. desember 2029.

Disposisjoner  som skal likestilles med oppløsning av Selskapet

Beslutninger om salg av Selskapets aksjer i TK skal, ettersom aksene er Selskapets vesentlige

eiendel, kreve beslutning i  generalforsamlingen med flertall som f0‘ oppløsning av Selskapet, jf.

aksjeloven §§ 16-1 (1), jf. 5-18.

Forholdet  til organiseringen av det fylkeskommunale forvalmingsnivået

Partene er innforstått med at bakgrunnen for etableringen av Selskapet, at Selskapet bli eier av

aksjene  i  TK og at Primærkommunene får aksjer i Selskapet, er fylkessammenslåingen av Troms

og Finnmark fylkeskommuner, jf. pkt. 1 iAksjonæravtalen.

Dersom sammenslåingen, jf. pkt. 10.1, ikke gjennomføres, og aksjer  i  Selskapet allerede er

overført til Primærkommuner, skal aksjene tilbakeføres fra Primærkommuner til

Fylkeskommunen vederlagsfritt.

Dersom det fylkeskommunale forvaltningsnivået nedlegges, skal Fylkeskommunens aksjer  i

Selskapet vederlagsfritt fordeles med lik andel til Primærkommunene.

Meldinger

Meldinger etter Aksjonæravtalen skal sendes elektronisk og per post til den enkelte Part på

kontaktdetaljene  i  Vedlegg 3.

***

Signaturer følger på s. 5  — 7.
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[sted], [dato]

Troms fylkeskommune

[sted], [d alto]

Tromsø kommune

[sted], [d ato}

Storfjord kommune

TKO " [sted], O5- /2" /  [dato]

‘34 (', ['n 32
åf rd kommun€7

[sted], [datoI

Harstad  kommune

[sted], [dato]

Målselv kommune

[sted], [dato]

Senja  kommune

[sted], [dato]

Karlsøy kommune

[sted], [dato]

Balsfjord  kommune
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[sted],

Nordreisa kommune

[sted],

Lyngen kommune

[sted],

Bardu kommune

[sted],

Sørreisa kommune

[sted],

Tjeldsund kommune

[sted],

Kvæfjord kommune

[sted],

Skjervøy kommune

[sted],

Salangen  kommune

[sted],

lbestad kommune

[dato]

[dato]

[dato]

[dato]

[dato]

[dato]

[dato]

[dato]

[dato]

Eu
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[sted],

Kvænangen kommune

[sted],

Dyrøy kommune

[sted],

Gratangen  kommune

[sted],

Lavangen kommune

***

[dato]

[d 310]

[d ato]

[dato]
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Vedlegg 1— Oversikt over Primærkommuner  og forholdsmessig fordeling av  aksjer

FVRes'kømmun-e'n'" .f 39‘ - A" 55,00%: ' ' 100. %
Tromsø 1 B 1,67  % 4,76  %

Storf- øtä. 1 _ 5:3 1,57%.Li  _ _ ; 4,76.%
Kåfjord 1 B 1,57% 4,75%
Hårstad? ' 1 .  .,,5 "1,57%»,i, ' 4,75%
Målselv 1 B 1,67  % 4,76  %
Senja  _ 1 -B. 1,67—%"; . . 4,76%
Karlsøy 1 B 1,67% 4,76%

Balsf‘ord 1 -B_ 1,57%. 4,75%
Nordreisa 1 B 1,67% 4,76%

Lyn en" 1 B 1,67 %- 4,76  %

Bardu 1 B 1,67  % 4,76  %
smeisa  ' 1  .  _ ;B ' 157 %'9 4,75%
Tjeldsund 1 B 1,67% 4,76%

Kvæf'ofd 1 ' 'B 1,57%; 4,75%
Skjervøy 1 B 1,57% 4,75%
.sala'n en 1, B 1,57%- 4,75%
Ibestad 1 B 1,67  % 4,76  %

Kvænangen 1.l. 53 1,67  % 4,76  %

Dyrøy 1 B 1,57% 4,75%
Grafen en 1" = B 1,57%  ' 4,75%
Lavangen 1 B 1,67% 4,76%

SUM: 50. 10000955 '

***
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Vedlegg 2  — Vedtekter for Troms Holding AS

VEDTEKTER FOR

TROMS HOLDING  AS

(Vedtatt i generalforsamling 4. desember  2019)

§ 1 -  Foretaksnavn

Selskapets navn er Troms Holding AS.

§ 2  -  Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Tromsø kommune.

§  3  -  Formål

Selskapet har som formål å gi økonomisk bistand til tiltak som fremmer regional utvikling hovedsakelig

innenfor den geografiske regionen Troms, slik Troms fylkeskommunes grenser var per 1. januar 2019,

justert for kommunesammenslåinger som finner sted 1.1.2020.

Selskapets formål er å eie og forvalte aksjene  i  Troms Kraft AS og arnen virksomhet som står i

forbindelse med formålet. Selskapet har ikke som formål å gi aksjonærene økonomisk utbytte, jf.

aksjeloven  §  2-2.  Bestemmelser om bruk av årlig overskudd og fordeling av nettoformue ved

oppløsning er gitt i  §  4.

§  4  -  Anvendelse  av årlig overskudd og formue ved oppløsning av selskapet

Eventuelt driftsoverskudd skal avsettes til dekning av framtidige investeringer, dekning av gjeld

og/eller drift. lnntil selskapet har en egenkapital på MNOK 100, justert for endringer i Statistisk

Sentralbyrås konsumprisindeks fra 1. januar 2019 til 1. januar det enkelte år, skal minimum 1/3 av

eventuelt driftsoverskudd avsettes til slike formål. Når slike avsetninger er gjort, kan eventuelt

resterende driftsoverskudd gis som tilskudd etter paragrafen her.

Tilskudd blir gitt til særskilte investerings— eller utviklingsprosjekt som fremmer regional utvikling

hovedsakelig innenfor den geografiske regionen Troms, slik Troms fylkeskommunes grenser var per 1.

januar 2019, justert for kommunesammenslåinger som finner sted 1.1.2020. Tilskudd kan gis til

selskaper, kommuner, fylkeskommunen og organisasjoner etter søknad f'a disse. Det er et vilkår for at

tilskudd kan gis til kommuner at kommunen er aksjonær i Troms Holding AS, og det er et vilkår for at

tilskudd kan gis til et selskap eller en organisasjon at selskapet eller organ'sasjonen er hjemmehørende

i en kommune som kan gis tilskudd. Tilskudd kan ikke benyttes til fylkeskommunal eller kommunal drift

eller til drift av selskaper eller organisasjoner. Statlige organer eller foretak kontrollert av Staten kan

ikke gis tilskudd.

Generalforsamlingen avgjør den beløpsmessige rammen for samlet årl  g  tilskudd etter forslag fra

styret. Rammen kan ikke være høyere enn hva styret foreslår eller godtar. Styret avgjør fordelingen av

årlig tilskudd innenfor rammen som generalforsamlingen har fastsatt.

Tildelingen av tilskudd skal følge EØS-regelverket for offentlig støtte.
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Nærmere instrukser til styret for tilskuddsordningen blir  fastsatt  og endret av generalforsamlingen

med 4/5 flertall.

Ved oppløsning av selskapet  skal  formuen som er  igjen  etter  at  krec'rtorene sine  krav  er dekket,

fordeles til B-aksjonærene med lik  andel.

§ 5  -  Aksjekapital

Aksjekapitalen er kr 600 000, fordelt på 60 aksjer, hver pålydende kr. 10 C00, fordelt på to aksjeklasser,

A og B. Aksjeklasse A består av 39  aksjer a  kr. 10 000, til sammen kr. 390 000.Aksjeklasse B består av

21  aksjer a  kr. 10 000, til sammen kr. 210 000.Forskjellen mellom aksjeklassene består  i  at aksjer  i

aksjeklasse B  bare kan  eies av primærkommuner innenfor den geografiske regionen Troms, slik Troms

fylkeskommunes grenser  var  per 1.  januar 2019, justert for kommunesammenslåinger som finner sted

1.1.2020.Videre  kan aksjer i  aksjeklasse A kun eies av fylkeskommuner som omfatter Troms

fylkeskommunes geografiske område slik Troms fylkeskommune  var 1.1.2019, eller fylkeskommuner

som i all hovedsak omfatter disse områdene. Ellers er aksjene likestilt.

§ 6  -  Styre

Selskapet skal  ha  et styre på  fra 1 til  inntil 5medlemmer. Senest 31. desember 2019skal styret bestå

av 5 medlemmer. Selskapets styreleder alene tegner firmaet.

§  7  -  Representasjon  i  eierorgan  i  Troms  Kraft  AS

Representant som Troms og Finnmark  fylkeskommune utpeker representerer selskapet  i  eierorganer

i  Troms  Kraft  AS. Styret skal sørge for nødvendig fullmakt.

Selskapets holdning til spørsmål som  angår  Troms  Kraft  AS, herunder eierstrategier, representasjon  i

bedriftsforsamling og styre m.v., avgjøres av generalforsamlingen  i  Trorrs Holding AS med alminnelig

flertall.

§  8  -  Generalforsamling

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

-Godkjenning av årsregnskap og årsmelding

-  Anvendelse av årlig overskudd, jf. vedtektene §  4

-  Andre saker som etter loven eller vedtektene h¢rer til generalforsamlingen.

§  9  — Vedtektsendringer

Beslutning om vedtektsendring krever tilslutning fra minst fire femdeler så vel av de  avgitte  stemmer

som av  aksjekapitalen i  selskapet.

§ 10  — Styresamtykke  ved  overdragelse av aksjer

Enhver  overdragelse eller inngåelse  av avtale  om overdragelse  av  aksjene  i  selskapet krever samtykke

fra  styret.
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Troms Holding AS må på grunn av konsesjonsrettslige forhold iTroms Kraft AS forbli et reelt offentlig

eid selskap, jf. vannfallrettighetsloven §§ 2 jf. 5. Overdragelse av aksjer som gjør at selskapet ikke

lenger  er offentlig eid, vil kunne få vesentlige negative konsekvenser for selskapet.  Enhver  transaksjon

som utløser negative konsesjonsrettslige konsekvenser for selskapet, eller selskap hvor selskapet eier

aksjer, skal nektes.

Styret skal dersom aksjeoverdragelsen ikke vil utløse negative konsesjonsrettslige konsekvenser som

nevnt i forrige avsnitt, men der konsesjonsbehandling av aksjeoverdragelsen er nødvendig for å avklare

om overdragelsen vil medføre  andre  negative konsekvenser, kunne godkjenne aksjeoverdragelsen

med forbehold om utfallet av konsesjonsbehandling. Etter endt konsesjznsbehandling kan samtykke

nektes etter bestemmelsen  her.

Styret skal nekte å samtykke til overdragelse som innebærer risiko for at det utløses forkjøpsrett til

aksjer selskapet eier.

Eventuelle avtaler om aksjeoverdragelse skal inneholde forbehold som medfører at  avtale  om

aksjeoverdragelse faller bort dersom selskapets styre nekter å godkjenne aksjeoverdragelsen.

Eventuelle avtaler  om aksjeoverdragelse skal inneholde forbehold om at konsesjon ikke utløser

negative konsesjonsrettslige konsekvenser for Troms  Kraft  AS.

§  11  — Salg av selskapets eiendeler

Salg av selskapets eiendeler som utgjør mer enn 9/10 av selskapets balanseførte verdier regnes som

oppløsning og følger reglene i aksjelovens kapittel 16.

9  12  -  Aksjelov

Ellers gjelder den til enhver tid gjeldende aksjelov.

***
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Vedlegg 3  — Adresseliste
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- GéIVUONA SUOHKAN
KAFJORD KOMMUNE
KAIVUONON KOMUUNI

Troms Fylkeskommune
Postboks 6600

9296 TROMSØ

Du  öuiuhus/Deres  ref: Min  öuiJV  år ref Arkiivaöoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato

2019/340-2 000 02.12.2019

Fullmakt  til signering av  gavebrev  og aksjonæravtale

Viser til møte 5. desember 2019 og oppfølging av fylkestingets vedtak i sak 62/19 «Troms Kraft

AS  — Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner.

Kommunestyrerepresentant Asgeir Fagerli Langberg gis fullmakt til å signere gavebrev og

aksjonæravtale på vegne av Kåfjord kommune.

Dearvvuodaiguin/Med hilsen

M n
erntEirik Is an 'Iyng‘stac-l

Ordfører '

  

't

Tlf.: 777192315 ;" ': ":,.  .

Dät  reive  lea elektrdwznuåac'ååt déltkkehuvvon ja såddejuvvo vuolldic'ällaga haga  /
Dette dokumentet  er eléfirgfzfis‘k‘ggbdkjent og sendes uten signatur.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer  2019/340-2

PoastaéujuhuslPostadl-esse: Fitnanéujuhus/Besøksadresse:  Telefovdna/Telefon  Sentralbord:  Båqkokontu/Bankkonto:
Postboks  74, 9148 Olderdalen Øverveien 2. 9146 Olderdalen 7? 71 92 00 4785  07 00024

E-poasta/E-post: lnterneahtta/Internett: 0rganisa§uvduanrl0rgmrz

postmottak@kaf_lord.kommune.no www.kafjordkommuneno 940 363 586
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Fra: rapportering.barnevern (rapportering.barnevern@bufdir.no)
Sendt: 13.02.2020 09:33:40
Til: rapportering.barnevern
Kopi: 

Emne: Ny veileder om tilstandsrapportering om barnevern til kommunestyret
Vedlegg: 
Til kommunedirektør/rådmenn og kommunestyret,
 
Forslaget til ny barnevernlov omfatter innføring av et krav om årlig tilstandsrapportering om barnevern til
kommunestyret. Dette vil i så fall bli et krav fra tidligst 2021. Bufdir anbefaler at man allerede nå starter arbeidet
med å utarbeide en rapport om tilstanden i barnevernet i kommunen.
 
Målet med rapporten er å gi kommunestyret god innsikt i tilstanden, utviklingen og viktige problemstillinger for
barnevernstjenesten i kommunen. Kommunens øverste ledelse vil på den måten ha bedre forutsetninger for å
kunne utøve det overordnede ansvaret for kommunens oppfyllelse av plikter og ansvar etter barnevernloven på
en god og forsvarlig måte. Videre er det et formål at kvaliteten i barnevernets arbeid i større grad skal bli satt på
dagsorden i kommunene.
 
Bufdir har utviklet en nettbasert veileder til hjelp i arbeidet med å lage tilstandsrapport. Denne veilederen
inneholder blant annet råd og veiledning til arbeidsprosess, innhold, kilder, behandling av rapporten, samt en mal
for rapportering. Veilederen inneholder også informasjon rettet til kommunestyret.
 
Vi anbefaler at barneverntjenesten, kommunens administrasjon og kommunepolitikere er koblet på
utarbeidelsen og behandlingen av en slik rapport, og vi sender derfor ut informasjon om veilederen til alle landets
kommuner.
 
Veilederen finner du her https://www.bufdir.no/Barnevern/tilstandsrapportering
 
Veilederen er under utvikling og vi setter stor pris på innspill og forslag til forbedringer. Ta kontakt med oss ved å
sende en e‐post til rapportering.barnevern@bufdir.no
 
 
Med vennlig hilsen
 

Barne‐, ungdoms‐ og familiedirektoratet
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Fra: Postmottak KMD (postmottak@kmd.dep.no)
Sendt: 27.01.2020 10:44:22
Til: 
Kopi: 

Emne: 19/6253-1 ROBEK - Nye regler om statlig kontroll med kommuner med økonomisk ubalanse
Vedlegg: ROBEK-Nye regler om statlig kontroll med kommuner med øko(1135.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 
Bent Devik 
22 24 72 27 

ROBEK – Nye regler om statlig kontroll med kommuner med økonomisk 
ubalanse 

 

1. Innledning 

 

Kommuneloven av 2018 trådte i kraft 1.1.2020. Lovens kapittel 28 om statlig kontroll med 

kommuner med økonomisk ubalanse innebærer flere endringer i ROBEK-reglene. 

 

Det er blant annet gjort enkelte endringer i reglene for inn- og utmelding i ROBEK og reglene 

for lånegodkjenning. Departementet har dessuten fått hjemmel til å unnlate innmelding i 

ROBEK selv om ett eller flere av kriteriene for innmelding er oppfylt. Denne myndigheten er 

ikke delegert til fylkesmannen. For kommuner i ROBEK stilles det nå også et rettslig krav om 

å utarbeide en tiltaksplan. 

 

I tillegg er det innført en plikt til å gjennomføre lovlighetskontroll av årsregnskapet til en 

kommune hvis det er avgitt en negativ revisjonsberetning. Denne plikten skal fylkesmannen 

håndheve overfor alle kommuner, og ikke bare kommunene som er registrert i ROBEK.  

 

Formålet med dette brevet er å gi fylkesmannen informasjon om endringene og hvordan 

reglene skal praktiseres. Dette brevet erstatter departementets brev av 5.2.2013 (13/441-1). 

Vi viser for øvrig til forskrift 30.8.2019 nr. 1096 hvor departementets myndighet etter loven er 

delegert til fylkesmannen.  

 
  

Ifølge liste   

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

19/6253-1 

Dato 

27. januar 2020 
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Side 2 
 

2. Ikrafttredelse 

Når bestemmelsene i kapittel 28 nå har trådt i kraft 1.1.2020, skal disse tas i bruk fra dette 

tidspunktet.  

 

Dette innebærer blant annet at når fylkesmannen går gjennom kommunenes årsbudsjetter 

for 2020 og økonomiplaner for 2020-2023, skal disse vurderes opp mot kriteriene for 

innmelding i ROBEK i ny lov § 28-1.  

 

Hvis for eksempel økonomiplanen eller årsbudsjettet for 2020 ikke er fastsatt innen 

31.12.2019, oppfyller kommunen kriteriet for innmelding i ROBEK etter § 28-1 første ledd 

bokstav e. Hvis for eksempel driftsbudsjettet for 2020 eller driftsdelen i økonomiplanen for 

2020-2023 viser at et merforbruk skal dekkes inn over mer enn to år, oppfyller kommunen 

kriteriet for innmelding i ROBEK etter § 28-1 første ledd bokstav c.   

 

Når fylkesmannen går gjennom kommunenes årsregnskap for 2019, skal også disse 

vurderes etter reglene i § 28-1. 

3. Om ROBEK-registrering – § 28-1 første ledd 

Kontroll og melding om registrering i ROBEK 

 

En kommune skal registreres i ROBEK når det følger av § 28-1 første ledd. Registrering 

gjøres på grunnlag av kommunens økonomiplan og årsbudsjett, og kommunekassens 

årsregnskap.  

 

Fylkesmannen skal kontrollere om en kommune skal registreres i ROBEK, og dersom så er 

tilfelle, skal fylkesmannen gi departementet melding om innmelding av kommunen i ROBEK. 

Departementet fører selv kommunene inn i ROBEK-registeret. Melding om innmelding i 

ROBEK gis som tidligere til departementet i form av brev og eget registreringsskjema. 

Registreringskjemaet er tilgjengelig på departementets nettsider om ROBEK. 

 

Det samme gjelder for utmelding når det følger av § 28-5. Fylkesmannen kontrollerer om en 

kommune skal meldes ut, og gir departementet melding om dette i brev og 

registreringsskjema før departementet selv fører kommunen ut av registeret.  

 

Registrering etter flere kriterier 

 

Kommuner som allerede er registrert i ROBEK på grunnlag av én eller flere bokstaver i § 28-

1 første ledd, skal i tillegg registreres inn på nye bokstaver hvis nye kriterier i § 28-1 blir 

oppfylt. 

  

Hvis ett kriterium i § 28-1 ikke lenger er oppfylt, skal kommunen ikke være registrert i ROBEK 

på den aktuelle bokstaven selv om kommunen fortsatt skal være registrert i ROBEK på annet 
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grunnlag. Fylkesmannen skal også gi departementet melding om slike endringer på 

registreringsskjema. 

 

Objektive vilkår for registrering 

 

Kontrollen av om en kommune skal meldes inn eller ut av ROBEK skal som tidligere skje på 

objektivt grunnlag. Dette betyr blant annet at kontrollen skal baseres på om årsbudsjettet 

eller økonomiplanen er satt opp med merforbruk ("bunnlinjekontroll") eller om inndekningen 

av merforbruk kvalifiserer for registrering.  

 

Fylkesmannen skal kun vurdere om kommunestyrets vedtak formelt sett medfører at de 

objektive kriteriene for registrering i ROBEK er oppfylt. Vurderingen av om vilkårene er 

oppfylt skal ikke bygge på skjønnsmessige vurderinger av kommunens økonomiske 

situasjon. En kommune skal derfor, selv om kommunen anses å ha en god økonomi, meldes 

inn i ROBEK dersom kommunestyrets vedtak om årsbudsjett, økonomiplan, 

underskuddsinndekning eller årsregnskap oppfyller kriteriene for registrering i ROBEK. Se 

likevel punkt 6 om § 28-1 andre ledd.  

 

Fylkesmannens kontroll av om en kommune skal registreres i ROBEK skal heller ikke bygge 

på en vurdering av realismen i inntekter og utgifter i årsbudsjettet eller økonomiplanen eller 

realismen i en inndekningsplan. Dette følger av at ROBEK-ordningen ikke er en ordning der 

fylkesmannen skal foreta "automatisk" lovlighetskontoll av alle kommunenes årsbudsjett eller 

økonomiplan.  

 

Dersom kommunestyrets vedtak om økonomiplan eller årsbudsjett stilles opp på en måte 

som ikke tilfredstiller kravene i kommuneloven kapittel 14 eller forskrift 7.6.2019 nr. 714 om 

økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner 

mv. (budsjett- og regnskapsforskriften), vil det kunne være nødvendig at fylkesmannen gjør 

en nærmere vurdering av innholdet i vedtaket for å kunne kontrollere om økonomiplanen 

eller årsbudsjettet er fastsatt med merforbruk. Også i slike tilfeller skal fylkesmannens 

vurdering innrettes med sikte på å avklare om vedtaket innebærer ubalanse på bunnlinjen, 

uten at det gås nærmere inn på realismen i inntekter og utgifter.  

 

Ordinære vedtak og budsjettrevisjoner 

 

Departementet legger fortsatt til grunn at fylkesmannens kontroll av om vilkårene for 

registrering er oppfylt, skal baseres på kommunens opprinnelige vedtak om henholdsvis 

årsbudsjett, økonomiplan, årsregnskap og inndekning av merforbruk, og ikke på vedtak om 

justeringer eller endringer som foretas i etterkant. Dette bygger som tidligere på at 

kommunenes plikt etter § 14-3 femte ledd til å sende økonomiplan, årsbudsjett og 

årsregnskap til fylkesmannen, ikke omfatter en plikt til å sende vedtak om endringer i 

økonomiplanen og årsbudsjettet som foretas i forbindelse med budsjettrevisjoner o.l.  
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Vi gjør imidlertid oppmerksom på at bestemmelsene i § 28-1 første ledd, slik de er formulert 

og ut fra de bakenforliggende hensyn, ikke utelukker at det kan være grunnlag for registrere 

en kommune i ROBEK for eksempel ut fra et vedtak om endring i årsbudsjettet. Dette 

innebærer likevel ikke at fylkesmannen skal etablere en fast ordning for oppfølging og 

kontroll av slike endringsvedtak med tanke på å avklare om det kan være grunnlag for 

registrering i ROBEK. Dersom fylkesmannen unntaksvis blir kjent med at det er grunnlag for 

registrere en kommune i ROBEK for eksempel ut fra et vedtak om endring i årsbudsjettet, 

skal fylkesmannen på vanlig måte gi departementet melding om innmelding av kommunen i 

ROBEK på registreringsskjema.  

 

Lovlighetskontroll etter § 27-1 første eller andre ledd  

 

Dersom fylkesmannen med hjemmel i § 27-1 første eller andre ledd har gjennomført en 

lovlighetskontroll av økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskap til en kommune som 

ikke er registrert i ROBEK, vil en eventuell opphevelse av vedtaket ikke gi grunnlag for 

registrering i ROBEK.  

 

Ved opphevelse av vedtak om økonomiplan, årsbudsjett eller årsregnskap plikter kommunen 

å fatte nytt vedtak. Slike nye vedtak vil etter departementets vurdering regnes som ordinære 

vedtak som skal kontrolleres mot kriteriene for registrering i ROBEK. Dersom det ikke fattes 

nytt vedtak innenfor den fristen som fylkesmannen har fastsatt, skal kommunen registreres i 

ROBEK etter § 28-1 første ledd bokstav e eller f. 

4. Om kriteriene for innmelding – § 28-1 første ledd 

§ 28-1 første ledd bokstav a og b 

 

§ 28-1 første ledd bokstav a viderefører at en kommune som vedtar et driftsbudsjett med 

merforbruk, skal meldes inn i ROBEK. Et merforbruk foreligger dersom kommunens bruk av 

midler ikke har dekning i årets tilgang på midler, jf. § 14-10 første ledd. Det samme 

videreføres for kommuner som vedtar økonomiplanens driftsdel med merforbruk, jf. § 28-1 

første ledd bokstav b. 

 

For økonomiplanen skal hvert enkelt år vedtas i balanse. Dersom ett eller flere av årene i 

økonomiplanen viser et merforbruk, som er "finansiert" med inndekning i et etterfølgende år, 

vil dette anses som en økonomiplan i ubalanse og være grunnlag for innmelding etter 

bokstav b, selv om økonomiplanperioden sett under ett er i balanse. 

 

Dersom kommunen vedtar økonomiplanen forut for behandlingen av årsbudsjettet, for 

eksempel i juni eller august, og det ellers er klart at første året i økonomiplanen ikke er 

kommunens årsbudsjett, skal ubalanse i år 1 i økonomiplanen ikke anses som ubalanse i 

årsbudsjettet, og således ikke gi grunnlag for innmelding etter bokstav a, men innmelding 

etter bokstav b. 
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Innmelding etter bokstav a eller b skal altså skje når det foreligger et merforbruk på 

bunnlinjen. I tillegg skal innmelding også skje dersom budsjettet eller økonomiplanen er 

saldert med uspesifisert innsparing. Krav til innsparinger/utgiftsreduksjoner som 

kommunestyret vedtar for å kunne oppnå en plan eller et budsjett i balanse, må fordeles på 

de enkelte tjenesteområdene og trekke ned de ulike bevilgningene etter kommunestyrets 

prioritering. Ufordelte innsparinger vil teknisk kunne framstilles som en inntekt eller redusert 

utgift i budsjettet eller økonomiplanen. Slike uspesifiserte innsparinger regnes fortsatt som 

grunnlag for innmelding etter bokstav a eller b. Uspesifiserte innsparinger anses altså ikke 

som reduserte utgifter eller økte inntekter ved denne vurderingen. 

 

§ 28-1 første ledd bokstav c 

 

§ 28-1 første ledd bokstav c viderefører at en kommune skal meldes inn i ROBEK hvis det 

under behandlingen av årsregnskapet vedtas at et merforbruk i kommunekassens 

driftsregnskap skal dekkes inn over flere enn to år.  

 

I tillegg innebærer § 28-1 første ledd bokstav c at kommunen også skal meldes inn i ROBEK 

hvis driftsdelen i økonomiplanen eller budsjettet viser at et merforbruk fra et tidligere år, 

dekkes inn over flere enn to år etter at merforbruket oppstod. Dette er en utvidelse i forhold til 

regelen i kommuneloven av 1992 § 60 nr.1 bokstav c, som kun innebar at en kommune skal 

meldes inn hvis kommunestyret under regnskapsbehandlingen vedtok at et merforbruk i 

årsregnskapet skal dekkes inn over flere enn to år. Bestemmelsen i bokstav c innebærer for 

eksempel at hvis vedtaket om årsbudsjett for 2020 viser at et merforbruk oppstått i 2018 

likevel ikke vil bli dekket inn i 2020 som først vedtatt, skal kommunen registreres i ROBEK. 

 

Bestemmelsen i kommuneloven av 1992 § 60 nr. 1 bokstav d er opphevet. Et brudd på 

planen for inndekning av merforbruk er dermed ikke lenger et vilkår for å bli registrert i 

ROBEK. Dersom en kommune bryter inndekningsplanen, skal kommunen kun meldes inn i 

ROBEK dersom det er annet grunnlag for dette i § 28-1 første ledd.  

 

§ 28-1 første ledd bokstav d 

 

§ 28-1 første ledd bokstav d er ny, og innebærer at en kommune skal meldes inn i ROBEK 

dersom balanseregnskapet til kommunekassen viser et oppsamlet merforbruk fra 

driftsregnskapet som er større enn tre prosent av driftsinntektene.  

 

Med driftsinntekter menes brutto driftsinntekter, jf. Prop. 46 L (2017–2018) merknadene 

s. 416. Departementets vurdering er at dette svarer til den definisjonen av brutto 

driftsinntekter som ellers er etablert i KOSTRA.  

 

Et oppsamlet merforbruk framgår av balanseregnskapet under egenkapitalens driftsdel, det 

vil si balansekapittel C romertall II nr. 3, jf. budsjett- og regnskapsforskriften § 5-8.  
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Etter reglene i budsjett- og regnskapsforskriften § 4-2 andre ledd og § 4-4, som gjelder fra og 

med regnskapsåret 2020, skal midler på disposisjonsfond som ikke er skjermet, gå med til å 

dekke et merforbruk. Dersom midler på disposisjonsfond er skjermet etter disse reglene, vil 

kommunen (fra og med årsregnskapet 2020) både ha skjermete midler på disposisjonsfond 

og merforbruk i balansen samtidig. I slike tilfeller legger departementet til grunn at begrepet 

oppsamlet merforbruk skal forstås som merforbruk uten at slike disposisjonsfond er trukket 

fra, nettopp fordi midlene er skjermet på grunn av planlagt brukt til andre formål. Kommuner 

skal dermed meldes inn i ROBEK etter § 28-1 første ledd bokstav d, hvis oppsamlet 

merforbruk er større enn 3 prosent, selv om kommunen har skjermete midler på 

disposisjonsfond.  

 

Årsregnskapet for 2019 skal derimot avlegges i henhold til reglene i tidligere forskrift 

15.12.2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning. Balanseregnskapet for 2019 vil 

dermed kunne vise både et disposisjonsfond, et regnskapsmessig mindreforbruk og et 

regnskapsmessig merforbruk. Årsregnskapet for 2019 vil ikke inneholde disposisjonsfond 

som er skjermet med hjemmel i forskriftsreglene. For årsregnskapet 2019 legger derfor 

departementet til grunn at begrepet oppsamlet merforbruk etter § 28-1 første ledd bokstav d 

skal forstås som merforbruk fratrukket både mindreforbruk og disposisjonsfond (i sin helhet). 

Kommuner skal altså først meldes inn i ROBEK etter § 28-1 første ledd bokstav d på 

grunnlag av årsregnskapet for 2019, hvis oppsamlet (netto) merforbruk er større enn 3 

prosent etter at mindreforbruk og hele disposisjonsfondet er trukket fra.  

 

§ 28-1 første ledd bokstav e og f 

 

En kommune skal meldes inn i ROBEK hvis økonomiplanen, årsbudsjettet eller 

årsregnskapet ikke er vedtatt innen gjeldende frister, jf. § 28-1 første ledd bokstav e og f. 

Dette er nytt.  

 

Bestemmelsen i bokstav e innebærer at en kommune skal meldes inn i ROBEK hvis 

økonomiplanen eller årsbudsjettet ikke er vedtatt innen årsskiftet, jf. § 14-3 første ledd. 

Bestemmelsen innebærer også at en kommune skal meldes inn i ROBEK hvis 

økonomiplanen eller årsbudsjettet har blitt opphevet etter en lovlighetskontroll med grunnlag i 

§ 27-1, og det ikke er vedtatt ny økonomiplan eller årsbudsjettet innenfor den fristen som 

fylkesmannen har fastsatt. En kommune som allerede er registrert i ROBEK, skal også 

registreres på bokstav e hvis økonomiplanen eller årsbudsjettet har blitt opphevet etter en 

lovlighetskontroll med grunnlag i § 28-3, og det ikke er fattet nytt vedtak innenfor 

fylkesmannens frist.  

 

Bestemmelsen i bokstav f innebærer at en kommune skal meldes inn i ROBEK hvis 

årsregnskapet ikke er vedtatt innen seks måneder etter regnskapsårets slutt, jf. § 14-3 andre 

ledd. Bestemmelsen innebærer også at en kommune skal meldes inn i ROBEK hvis 

årsregnskapet har blitt opphevet etter en lovlighetskontroll med grunnlag i § 27-1, og det ikke 

er vedtatt nytt årsregnskap innenfor den fristen som fylkesmannen har fastsatt. En kommune 

som allerede er registrert i ROBEK skal også registreres på bokstav f hvis årsregnskapet har 
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blitt opphevet etter en lovlighetskontroll med grunnlag i § 28-3 i slike tilfeller, og det ikke er 

fattet nytt vedtak innenfor fylkesmannens frist. 

 

§ 28-1 første ledd bokstav g og inndelingsloven § 16a 

 

Inndelingsloven § 16 a gir hjemmel for ROBEK-registrering av en ny kommune etter  

sammenslåing av kommuner. Adgangen gjelder dersom én eller flere av kommunene som 

skal slå seg sammen, er registrert i ROBEK etter kommuneloven § 28-1 første ledd. 

Fylkesmannen kan etter en skjønnsmessig vurdering, fram til sammenslåingstidspunktet,  

bestemme at den nye kommunen skal registreres i ROBEK. Dette gjelder bare hvis en må 

regne med at den nye kommunen vil overta et så stort merforbruk fra før sammenslåingen at 

det er behov for å kontrollere den nye kommunens årsbudsjett og låneopptak.  

5. Videreføring av registeret fra 31.12.2019 til 1.1.2020 

Alle kommunene som per 31.12.2019 var registrert i ROBEK etter kommuneloven av 1992 

§ 60 nr. 1 er videreført som registrert i ROBEK fra 1.1.2020 fordi vilkårene i kommuneloven 

av 2018 § 28-1 første ledd regnes som oppfylt.  

 

Kommunene som per 31.12.2019 var registrert i ROBEK etter kommuneloven av 1992 § 60 

nr. 1 bokstav d, er fra 1.1.2020 i stedet registrert etter kommuneloven av 2018 § 28-1 første 

ledd bokstav c. Dette som følge av at dette vilkåret er oppfylt for de aktuelle kommunene.  

6. Departementets hjemmel til å unnlate innmelding – § 28-1 andre ledd 

Hvis det åpenbart ikke er behov for å kontrollere kommunens årsbudsjett og låneopptak, kan 

departementet bestemme at kommunen likevel ikke skal føres inn i ROBEK-registeret, jf. 

§ 28-1 andre ledd. Denne myndigheten ligger hos departementet og er ikke delegert til 

fylkesmannen. Det vil si at det er departementet selv som avgjør om en kommune ikke skal 

registreres i ROBEK selv om vilkårene for registrering etter § 28-1 første ledd er oppfylt.  

 

Dersom en kommune først er registrert i ROBEK, vil kommunen ikke bli meldt ut av ROBEK 

før vilkårene i § 28-5 er oppfylt. Bestemmelsen i § 28-1 andre ledd gir ikke departementet 

hjemmel for å melde en kommune ut av ROBEK på et tidligere tidspunkt enn det som følger 

av § 28-5.  

 

Prosedyre 

 

Hvis en kommune oppfyller vilkårene for registrering etter § 28-1 første ledd, og 

fylkesmannen ser at det åpenbart likevel ikke er behov for å kontrollere årsbudsjettet og 

låneopptak, skal fylkesmannen gi departementet melding om dette samtidig med meldingen 

om at vilkårene for registrering etter § 28-1 første ledd er oppfylt, jf. punkt 3. Meldingen må i 

disse tilfellene inneholde fylkesmannens vurdering og begrunnelse for hvorfor det ikke er 

behov for kontroll med kommunens økonomi, og dermed innmelding i ROBEK, selv om 

75



 

 

Side 8 
 

kommunen oppfyller ett eller flere av kriteriene for innmelding. Departementet tar den 

endelige avgjørelsen.  

 

Adgangen til å unnlate innmelding etter § 28-1 andre ledd er en unntaksbestemmelse for 

åpenbare tilfeller. Terskelen for å la være å melde kommuner inn i ROBEK skal ligge høyt. 

Samtidig skal fylkesmannens kontroll med om en kommune skal meldes inn i ROBEK, som 

tidligere, være en kontroll begrenset til om de objektive vilkårene for registrering er oppfylt og 

ikke omfatte subjektive vurderinger av økonomisk balanse og realisme, jf. punkt 3. Dette 

innebærer at fylkesmannen ikke skal legge opp til en fast prosedyre for å gjøre nærmere 

vurderinger av om § 28-1 andre ledd muligens kan komme til anvendelse. Fylkesmannen 

skal normalt kun varsle departementet som nevnt i forrige avsnitt når fylkesmannen ser at 

det klart kan være grunnlag for å ikke melde kommunen inn i ROBEK.  

 

Departementet registrerer kommuner i ROBEK når departementet mottar melding fra 

fylkesmannen om at en kommune oppfyller vilkårene for registrering i § 28-1 første ledd. 

Departementet vil normalt bare vurdere å la være å melde en kommune inn i ROBEK etter 

§ 28-1 andre ledd dersom fylkesmannen har gjort departementet oppmerksom på at det kan 

være grunnlag for dette. 

 

Vilkåret for å unnlate innmelding 

 

Hjemmelen for å unnlate innmelding etter § 28-1 andre ledd gjelder bare hvis det åpenbart 

ikke er behov for å kontrollere kommunens eller fylkeskommunens årsbudsjett og 

låneopptak. Det er opp til departementets frie skjønn å avgjøre om vilkåret for ikke å føre 

kommunen inn i ROBEK, er oppfylt.  

 

Terskelen for å la være å melde kommuner inn i ROBEK skal ligge høyt. Det følger direkte 

av ordlyden i § 28-1 andre ledd at det må være åpenbart at det ikke foreligger noe 

kontrollbehov. Det må være klart at det ut fra hensynet til kommunens økonomiske balanse 

ikke er nødvendig å kontrollere kommunens budsjett og låneopptak. Dersom det er en viss 

tvil om kontrollbehovet, vil kommunen bli registrert i ROBEK.  

 

Adgangen til å unnlate innmelding vil for eksempel kunne komme til anvendelse i saker hvor 

økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskapet ikke er vedtatt innen tidsfristen, og 

økonomien ellers er i balanse. Et annet eksempel kan være at kommunen har fastsatt en 

økonomiplan eller et årsbudsjett hvor det i realiteten er økonomisk balanse, men hvor det 

foreligger feil eller mangler ved vedtaket av formell eller teknisk art som medfører at et 

kriterium for registrering i ROBEK er oppfylt. Det må uansett gjøres en vurdering av om det 

foreligger et kontrollbehov før § 28-1 andre ledd kan tas i bruk.  

 

For kommuner som oppfyller kriteriet for innmelding som følge av et merforbruk, enten ved at 

det er vedtatt å dekke inn merforbruk over flere enn to år (§ 28-1 første ledd bokstav c) eller 

hvor merforbruket overstiger tre prosent av driftsinntektene (bokstav d), vil departementet 

som hovedregel ikke benytte hjemmelen for å unnlate innmelding i ROBEK.  
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7. Kriterier for utmelding – § 28-5 

§ 28-5 gir regler for når en kommune ikke lenger skal være registrert i ROBEK. Reglene er 

basert på den praksisen som departementet har ført siden ordningen trådte i kraft i 2001.  

 

§ 28-5 første og andre ledd  innebærer at en kommune som er registrert i ROBEK på grunn 

av et årsbudsjett eller en økonomiplan i ubalanse, jf. § 28-1 første ledd bokstav a og b, ikke 

skal være registrert i ROBEK på disse bokstavene dersom årsbudsjettet eller økonomiplanen 

for påfølgende år er vedtatt i balanse. Kommunen vil da bli meldt ut av ROBEK så fremt 

kommunen ikke skal være registrert i ROBEK på et annet grunnlag.  

 

En kommune som er registrert i ROBEK på grunn av et merforbruk i regnskapet, jf. § 28-1 

første ledd bokstav c og d eller g, skal ikke være registrert i ROBEK på disse bokstavene når 

det akkumulerte merforbruket er dekket inn i sin helhet, jf. § 28-5 tredje ledd. Kommunen 

meldes altså ut av ROBEK først når merforbruket er dekket inn i sin helhet, så fremt 

kommunen ikke skal være registrert i ROBEK på et annet grunnlag.  

 

Hvis en kommune er registrert i ROBEK som følge av at enten økonomiplan, årsbudsjett eller 

årsregnskap ikke er vedtatt innen fristen, skal kommunen ikke være registrert i ROBEK på 

disse bokstavene når økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskapet for det påfølgende 

året er vedtatt innen fristen, jf. § 28-5 fjerde ledd. Kommunen meldes da ut av ROBEK, så 

fremt kommunen ikke skal være registrert i ROBEK på et annet grunnlag. 

8. Kontroll med årsbudsjettet og godkjenning av låneopptak – § 28-3  

Innholdet i budsjettkontrollen er videreført i ny kommunelov. Sentralt i lovlighetskontrollen av 

årsbudsjettet etter § 28-3 første ledd, er spørsmålet om årsbudsjettet er realistisk og i 

balanse, jf. § 14-4 første ledd. Lovlighetskontrollen er imidlertid ikke avgrenset til en kontroll 

med realisme og balanse, og skal som utgangspunkt være en kontroll av om årsbudsjettet 

tilfredstiller alle de ulike kravene til årsbudsjettet som følger av kommuneloven av 2018 og 

tilhørende forskrift 7.6.2019 nr. 214 om økonomiplan, årsbudsjett mv. (budsjett- og 

regnskapsforskriften). For lovlighetskontrollen av årsbudsjettet etter § 28-3 gjelder for øvrig 

§ 27-3, men ikke § 27-3 andre ledd.  

 

§ 28-3 tredje ledd første punktum stiller nye krav til hvordan godkjenningen av vedtak om lån 

etter § 28-3 andre ledd skal skje. Når kommunens vedtak om lån er gjenstand for 

godkjenning, skal fylkesmannens godkjenning skje ved at fylkesmannen setter en øvre 

ramme for nye låneopptak for budsjettåret. Dette innebærer at lånegodkjenningen ikke skal 

skje i form av godkjenning av hvert enkelt låneopptak. Dersom kommunen i budsjettåret 

vedtar å øke låneopptaket, skal dette godkjennes gjennom en endring av rammen. Vedtaket 

om å ta opp lån skal for øvrig framgå av vedtaket om årsbudsjett, jf. § 14-4 andre ledd. 

Lånegodkjenningen skal som tidligere gjøres under hensyn til kommunens økonomi og bidra 

til at kommunens økonomiske balanse gjenopprettes. 
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Fylkesmannen skal vurdere om rammen for årets låneopptak skal reduseres hvis kommunen 

har ledige ubrukte lånemidler. Det er særlig aktuelt å redusere rammen for låneopptak 

dersom kommunen har store ubrukte lånemidler som ikke vil bli benyttet som finansiering i 

budsjettåret, og kommunen ellers har en tilfredsstillende likviditetssituasjon.  

 

Fylkesmannen skal vurdere om det skal fastsettes nærmere vilkår for bruk av lånerammen, 

jf. § 28-3 tredje ledd andre punktum. Slike vilkår kan være at lånerammen kun benyttes til 

bestemte formål, eller at lånerammen ikke benyttes til nærmere angitte formål. 

Fylkesmannen kan bare fastsette vilkår for bruk av rammen hvis det er nødvendig av hensyn 

til kommunens økonomi.  

 

9. Plikt til å vedta tiltaksplan – § 28-4 andre til fjerde ledd 

 

Loven stiller nå krav om at alle kommuner som er registrert i ROBEK skal fastsette en 

tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse, jf. § 28-4 andre ledd. Kravet vil også 

gjelde for kommuner som var registrert i ROBEK per 31.12.2019. 

 

Tidsfristene for fastsettelse av tiltaksplanen avhenger av grunnlaget for registrering. For 

kommuner som er innmeldt etter § 28-1 bokstav a, b, e eller g, skal tiltaksplanen fastsettes 

senest 30. juni, første gang i 2020.  

 

For kommuner som er innmeldt etter bokstav c, d eller f skal tiltaksplanen fastsettes senest 

31. desember, første gang i 2020.  

 

Tiltaksplanen skal sendes fylkesmannen til orientering.  

 

Se for øvrig NOU 2016: 4 punkt 19.11.3.4 og Prop. 46 L (2018–2018) punkt 20.9.4 om 

tiltaksplanen. 

10. Lovlighetskontroll av årsregnskap ved negativ revisjonsberetning – § 28-6 

§ 28-6 fastsetter en ny plikt til å foreta lovlighetskontroll av vedtak om årsregnskap. 

Fylkesmannen skal foreta slik lovlighetskontroll i de tilfellene der det er avgitt en 

revisjonsberetning med negativ konklusjon om årsregnskapet, og årsregnskapet ikke er 

endret for å rette opp det som er grunnlaget for denne konklusjonen.  

 

Plikten gjelder overfor alle kommuner, og ikke bare kommunene som er registrert i ROBEK.  

 

Lovlighetskontrollen av årsregnskapet skal knytte seg til om regnskapsreglene i lov og 

forskrift er fulgt, men avgrense seg til de forholdene som regnskapsrevisor har tatt opp i sin 

beretning og som er grunnlaget for den negative konklusjonen. 

 

Hvis fylkesmannen mener det foreligger brudd på regnskapsreglene, skal  

regnskapsvedtaket oppheves. Kommunestyret må da vedta et nytt årsregnskap som 
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etterlever regnskapsreglene. Dette nye regnskapsvedtaket blir grunnlaget for å vurdere om 

kommunen oppfyller vilkår for registrering i ROBEK, eksempelvis dersom det korrigerte 

regnskapet viser et akkumulert merforbruk større enn tre prosent av driftsinntektene.  

 

Hvis fylkesmannen mener at det ikke foreligger brudd på regnskapsreglene, vil 

kommunestyrets vedtak om årsregnskap bli stående som gyldig, selv om revisor har avgitt 

negativ beretning. Det er da dette regnskapsvedtaket som er grunnlaget for å vurdere om 

kommunen oppfyller kriterier for registrering i ROBEK. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Thor Bernstrøm (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Bent Devik 

utredningsleder 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Adresseliste 

 

Fylkesmannen i 

Agder 

Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Fylkesmannen i 

Innlandet 

Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 

Fylkesmannen i 

Møre og Romsdal 

Postboks 2520 6404 MOLDE 

Fylkesmannen i 

Nordland 

Postboks 1405 8002 BODØ 

Fylkesmannen i 

Oslo og Viken 

Postboks 325 1502 MOSS 

Fylkesmannen i 

Rogaland 

Postboks 59 4001 STAVANGER 

Fylkesmannen i 

Troms og Finnmark 

Statens hus 9815 VADSØ 

Fylkesmannen i 

Trøndelag 

Postboks 2600 7734 STEINKJER 

Fylkesmannen i 

Vestfold og 

Telemark 

Postboks 2076 3103 TØNSBERG 

Fylkesmannen i 

Vestland 

Statens hus, 

Njøsavegen 2 

6863 LEIKANGER 
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Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr 
Fylkeshuset, pb 701, 9800 Vadsø Besøksadresse 77 75  50 00 922420866 

E-post 
 

 
postmottak@tffk.no Tffk.no   
 

  
  

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste 
nedenfor. 
   
   

 
 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   20/11187-2 Eivind Høstmark Borge 

   
14.02.2020 

 
 

Fylkeskommunens godkjenning av reviderte forvaltningsplaner 2020-2030 for 
Sandvika og Årøya statlig sikrede friluftslivsområder i Lyngen kommune  

Vi viser til oversendelse i e-post 28.11.2019 fra Ishavskysten friluftsråd av reviderte tiltaksplaner og 
planperioder i forvaltningsplanene for Sandvika og Årøya statlig sikrede friluftslivsområder i Lyngen 
kommune. 
 
Konklusjon 
Troms og Finnmark fylkeskommune godkjenner de reviderte forvaltningsplanene for 2020-2030 for de 
statlig sikrede friluftslivsområdene i Lyngen kommune; Sandvika og Årøya, under forutsetning av at 
tiltakene: 

- Planlegges godt 
- Utføres på en naturvennlig måte 
- Ikke er ødeleggende for biologisk mangfold, landskap og kulturminner 

 
Fylkeskommunen har vurdert tiltakene til å være i tråd med formålet med sikringen. Vår godkjenning av 
forvaltningsplanene er en aksept fra rettighetshaver for at de aksepterte tiltakene kan gjennomføres. Det 
statlig sikrede friluftslivsområdet sammenfaller delvis med Årøya landskapsvernområde med 
dyrelivsfredning. Ingen tiltak er planlagt innenfor verneområdegrensen. Fylkeskommunen oppfordrer til 
nært samarbeid med vernemyndighetene.  
 
 
Fylkeskommunens ansvar og rolle på vegne av staten 
1.1.2020 overtok fylkeskommunen en rekke oppgaver fra fylkesmannen og Miljødirektoratet knyttet til 
statlig sikrede friluftslivsområder som følge av forvaltningsreformen. Blant disse ligger ansvaret for å 
godkjenne nye og reviderte forvaltningsplaner. Oppgavene er hjemlet i forskrift om fylkeskommunens 
oppgaver innenfor friluftslivsområdet av 01.01.2020.  
 
Fylkeskommunen kan godkjenne forvaltningsplaner under forutsetning at tiltaket er i tråd med formålet 
for sikringen, utføres på en naturvennlig måte og ikke er ødeleggende for biologisk mangfold og 
kulturminner. Tiltakshaver må innhente alle andre nødvendige tillatelser etter relevant lovverk før tiltaket 
gjennomføres. 
 
I statlig eide områder er fylkeskommunens aksept å regne som grunneiers aksept for at tiltaket kan 
gjennomføres. I øvrige områder er godkjenning å regne som rettighetshavers aksept for gjennomføring 
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av tiltaket. En godkjent forvaltningsplan er også å regne som en godkjenning fra staten som grunneier 
eller rettighetshaver for at planlagte tiltak kan gjennomføres gjennom støtte fra andre offentlige 
tilskuddsordninger, som for eksempel spillemiddelordningen. 
 
Revidert tiltaksplan for Sandvika statlig sikrede friluftslivsområde 2020-2030 
Forvaltningsplanen ble sist godkjent i 2016 av fylkesmannen i Troms. Endringene fra sist godkjenning er i 
hovedsak knyttet til revidering av tiltaksplanen og utvidet planperiode til 10 år. Planlagte tiltak er som 
følger: 
 
2020:  Diverse tilretteleggingstiltak for bedre tilgjengelighet       kr.   40 000 
 Grusing som oppfyller tilgjengelighetskravene    kr.   60 000 
Sum tiltak:         kr. 100 000 
 
Beløpene for årlig drift er uendret fra forrige periode, i alt   kr.   25 000  
Beløpene for større og sjeldnere oppgaver (hvert 5. år) er uendret, i alt  kr.      5 000  
 
Det er gjennomført en rekke tiltak i området i tråd med forrige godkjente forvaltningsplan. Det er etablert 
bålplass, grusveg til bålplass, mobimatte (rullestolmatte), HC-parkeringsskilt og infotavle. Disse tiltakene 
er tatt ut i den reviderte forvaltningsplanen. 
 
Fylkeskommunens vurdering: 
Forvaltningsplanen er utarbeidet i henhold til Miljødirektoratets «Mal for forvaltningsplan for statlig 
sikrede friluftslivsområder». Tiltakene i den reviderte planen har begrenset omfang og bidrar til å bedre 
tilgjengeligheten i området. Samleposten «diverse tilretteleggingstiltak for bedre tilgjengelighet» 
inkluderer oppfylling av tilgjengelighetskravene til rampen på doen, skilt på dodørene, flytting av 
dørhåndtak lengre ned og å markere HC-parkeringsplassen på bakken. Tiltak nr. 2 innebærer å kjøpe og 
legge ut finkornet grus som oppfyller tilgjengelighetskravene. Dette vil lette adgangen fra 
parkeringsplassen til platting og bålplass for personer med rullestol, barnevogn e.l.  
 
Tilretteleggingen av Sandøya statlig sikrede friluftslivsområde er i stor grad gjennomført. De gjenstående 
tiltakene er i hovedsak mindre justeringer for å bedre tilgjengeligheten i området. Troms og Finnmark 
fylkeskommune mener det er positivt at friluftsrådet og kommunen har fokus på utforming som åpner 
opp for flere brukergrupper. Tiltakene er i tråd med sikringsformålet og berører ingen viktige natur- eller 
kulturminneverdier. Ingen av tiltakene behøver kartfesting eller påvirker areal/infrastruktur som ikke 
allerede er tilrettelagt.  
 
Miljødirektoratet har åpnet opp for utvidet planperiode på 10 år. Friluftsrådet vurderer at større 
tilretteleggingsprosjekter for tiden ikke er aktuelt og benytter derfor muligheten til en planperiode på 10 
år. Fylkeskommunen mener dette er en god løsning. 
 
Troms og Finnmark fylkeskommune godkjenner den reviderte forvaltningsplanen med tilhørende 
tiltaksdel for Sandvika statlig sikrede friluftslivsområde 2020-2030. 
 
Revidert tiltaksplan for Årøya statlig sikrede friluftslivsområde 2020-2030 
Forvaltningsplanen ble sist godkjent i 2016 av fylkesmannen i Troms. Endringene fra sist godkjenning er i 
hovedsak knyttet til revidering av tiltaksplanen og utvidet planperiode til 10 år. Planlagte tiltak er som 
følger: 
 
2020:  8 tiltak på til sammen           kr.   231 000 
2021:  4 tiltak på til sammen       kr.     60 000 
2022:  2 tiltak, kostnader legges inn i revidert plan i 2020 
2023:  1 tiltak          kr.     20 000 
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Ved behov: Reparasjon av molo       kr.     30 000 
Sum tiltak:          kr.   341 000 
 
Beløpene for årlig drift er uendret fra forrige periode, i alt   kr.     20 000  
Beløpene for større og sjeldnere oppgaver (hvert 3. år), i alt   kr.     12 000  
 
5 tiltak er tatt ut siden sist plan (panel og isolasjon, oppsett gapahuk, kulturminneregistreringer sammen 
med skolene i kommunene, registrering av kanonstillinger, informasjonsmateriell for publikum og skoler). 
7 tiltak er videreført fra sist plan med oppdatert pris og info (utarbeide avtale mellom kommunene og 
driftsansvarlige, badstue, registrering av samiske kulturminner med rapport, merking av innseiling, sikring 
av kanonstillinger, informasjonstavle og reparasjon av molo). 6 tiltak er nye (fornye samarbeidsavtalen 
mellom kommunene, registrering av krigsminner med rapport, minnesmerker til russiske fangegraver, 
etablere to permanente bålplasser med sittegrupper og benker langs turstiene). 3 tiltak er delvis nye 
(utarbeide plan for formidling av kulturhistorie og friluftsliv, oppsett av retningskilt og infotavler på 
bakgrunn av nevnte plan, infotavle om landskapsvernområdet).   
 
Fylkeskommunens vurdering: 
Forvaltningsplanen er utarbeidet i henhold til Miljødirektoratets «Mal for forvaltningsplan for statlig 
sikrede friluftslivsområder». Den reviderte forvaltningsplanen inneholder 15 tiltak hvorav 7 er tidligere 
godkjent og videreføres fra forrige forvaltningsplan. Dette inkluderer blant annet registrering av samiske 
kulturminner med rapport. Av de nye tiltakene foreslås også registrering av krigsminner med rapport. 
Tidligere er det gjennomført kulturminneregistreringer. Årøya har en rik kulturhistorie, noe som 
fremkommer i forvaltningsplanen, og det er nødvendig med god dokumentasjon både i 
formidlingsøyemed og for å unngå forringelse av krigs- / kulturminner ved gjennomføring av tiltak. 
Registreringsarbeidet viser seg å være relativt kostbart og fylkeskommunen anbefaler å se på supplerende 
finansieringskilder til utarbeiding av rapportene.  
 
Et av tiltakene innebærer å utarbeide en plan for formidling av kulturhistorie og friluftsliv. 
Fylkeskommunen mener det er et godt grep å legge inn dette som et eget tiltak for så å innlemme 
resultatet i revidert plan. Det er viktig å få til en god medvirkning av de ulike aktørene, og det er 
avgjørende å ha en aktiv prosjektleder i arbeidet. I forvaltningsplanen fremkommer det at Ishavskysten 
friluftsråd skal lede arbeidet med å samkjøre interessene. De har inngått samarbeid med 
fylkeskommunen, Sametinget, Senter for nordlige folk og Nord-Troms museum. Det gjelder å finne en 
balanse i skilting, merking og hvor mye informasjon som bør inkluderes. Det må være håndterbart for de 
besøkende og passe inn i landskapet. Resultatet og de forente tilretteleggingstiltakene må kartfestes. 
 
Lokalisering av tiltakene er av stor viktighet, særlig da Årøya er rik på kulturminner. Dette bør fremkomme 
av kartet, alternativt gjennom beskrivelser i teksten. Kartfesting mangler på noen av tiltakene. I 
forvaltningsplanen fremkommer ikke plasseringen til de to permanente bålplassene med sittegrupper (nr. 
10) eller benkene langs turstiene (nr. 13). Tiltakene er planlagt i henholdsvis 2021 og 2022. Når planen 
revideres for 2021-2031 må det legges inn stedfestet informasjon om hvor disse tiltakene er tenkt 
plassert. Friluftsrådet har etter dialog avklart at de to permanente bålplassene skal erstatte to midlertidige 
bålplasser mellom kaia og «grillbua», slik at tiltaket ikke vil føre til inngrep i nye områder. 
 
Brorparten av Årøya statlig sikrede friluftslivsområde er sammenfallende med Årøya 
landskapsvernområde med dyrelivsfredning. Store deler av verneområdet har ilandstigningsforbud 
mellom 1/5 – 15/7. Unntak fra ferdselsforbudet er fra Kvennesbukta til Ytre Moltebærnesbukta på 
østsiden, og fra Sommersetneset til Storbuktneset på vestsiden av øya. Alle de planlagte tiltakene er 
lokalisert nord på øya utenfor verneområdet. Potensielle tiltak innenfor verneområdet må være i tråd 
med verneforskriften eller eventuelt søkes dispensasjon om. Fylkeskommunen oppfordrer til fortsatt nært 
samarbeid med vernemyndigheten om informasjonstiltak og forvaltning.   
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Det foreligger en samarbeidsavtale mellom Lyngen, Storfjord og Kåfjord kommune om drift og tilsyn. 
Fornying av samarbeidsavtalen er lagt inn som et tiltak i 2020. Det er nødvendig med en avklaring om 
ansvarsforhold, driftsstøtte og innholdet i forvaltningsansvaret. Det er gledelig at Olderdalen jeger- og 
fiskerforening er en aktiv bidragsyter på Årøya, og at det legges opp til forutsigbare avtaler med de 
frivillige. Kommunenes samarbeid om området er positivt.  
 
Alle tiltakene er i tråd med sikringsformålet, og ingen er i konflikt med naturmangfold eller kulturminner. 
Fagpersoner i fylkeskommunen har deltatt på befaringer på Årøya og har god kjennskap til kulturminnene. 
Foreslåtte tiltak vil øke kunnskapen om kulturminner ytterligere. Tiltakene i planen er skrevet i prioritert 
rekkefølge. Hva gjelder prioriteringen av tiltak mellom de to statlig sikrede friluftslivsområdene i Lyngen 
kommune, er det ikke gjort noen vurderinger. Fylkeskommunen prioriterer tiltakene i fordelingen av 
tilskudd til tilrettelegging.  
 
Troms og Finnmark fylkeskommune godkjenner den reviderte forvaltningsplanen med tilhørende 
tiltaksdel for Årøya statlig sikrede friluftslivsområde 2020-2030 med de forutsetninger som fremkommer 
i brevet. 
 
 
Troms og Finnmark fylkeskommune ønsker lykke til med den videre forvaltningen og tilretteleggingen av 
de statlig sikrede friluftslivsområdene i Lyngen kommune. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Vibeke Skinstad       Eivind Høstmark Borge 
Avdelingsleder Plan, folkehelse og kulturarv   Rådgiver friluftsliv 
 
Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 
   
   

 
         
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
 
Mottakere: 
ISHAVSKYSTEN FRILUFTSRÅD 
 
 
Kopi til: 
MILJØDIREKTORATET 
KÅFJORD KOMMUNE GAIVUONA SUOHKAN 
STORFJORD KOMMUNE 
FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK 
LYNGEN KOMMUNE 
  

84



85

PS 1/20 Orienteringssak fra kommunedirektøren

PS 2/20 Orienteringssak fra ordføreren

PS 3/20 Orienteringssak fra ungdomsrådet



 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2020/139 -2 

Arkiv: 026 

Saksbehandler:  Einar Pedersen 

Dato:                 10.02.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
4/20 Kåfjord kommunestyre 27.02.2020 

 

Status for interkommunalt samarbeid i Troms og Finnmark, NIVI Rapport 
2019:4 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 NIVI Rapport 2019_4 Status for interkommunalt samarbeid i Troms og Finnmark 
2 Særutskrift - Kommunereformen - Kåfjord kommune sluttvedtak 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Rapporten tas til orientering.  
 
 
 

Saksopplysninger: 
På oppdrag fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark har Nivi Analyse gjennomført kartlegging 
av det formaliserte interkommunale samarbeidet i alle fylkets kommuner. Av kartleggingen 
fremkomme det at Kåfjord kommune deltar i 32 slike formelle samarbeidsordninger, jfr oversikt 
side 64 i vedlagte rapport. Det er kun Nordreisa og Kvænangen som har flere, henholdsvis 33 og 
35.  Skjervøy og Storfjord er med i 32 slike samarbeidsordninger med nabokommuner. 
 
I rapportens kapittel om hovedpunkter, side 3, pekes det på at det finnes store muligheter for 
utvidet samarbeid på mange viktige felt, eksempelvis administrasjon, kompetansekrevende 
velferdstjenester, kommuneplan, oppmålingstjenester, landbruk, kommunalteknikk mv.  
 
Kommunelovens kap 17 inneholder regler om ulike interkommunale samarbeidsformer. 
 

Vurdering: 
Saksfremlegget med vedlagte rapport har i denne omgang til hensikt å orientere Kåfjord 
kommunes folkevalgte representanter om i hvilken utstrekning Kåfjord kommune er med i ulike 
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samarbeidsordninger. En annen hensikt er å gjøre folkevalgte oppmerksom på hvilke muligheter 
rapporten peker på for å videreutvikle interkommunalt samarbeid.  I forbindelse med det siste er 
det relevant å vise til kommunestyrets sluttvedtak i sak om kommunereformen, 
(kommunestyrets møte 16.6.2016). Vedtakets pkt 3i saken, (jfr også vedlagte særutskrift), har 
følgende ordlyd: 
«Gjennom arbeidet med kommunereformen ser Kåfjord kommune nødvendigheten med styrking 
av det interkommunale samarbeidet gjennom regionrådet, og vil ta initiativ til dette. Dette for å 
styrke kommunens rolle som tjenesteyter, myndighetsutøver og samfunnsutvikler» 
 
Med bakgrunn i NIVI-rapporten og nevnte vedtak vil det være hensiktsmessig at kommunestyret 
drøfter temaet nærmere.  
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NIVI Rapport 2019:4  

Status for interkommunalt samarbeid i       

Troms og Finnmark   

 

Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen  

 

Av Geir Vinsand  
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- NIVI Analyse AS 

 1 

FORORD 

 

På oppdrag fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark har NIVI Analyse gjennomført en 

kartlegging av det formaliserte interkommunale samarbeidet i alle fylkets 43 kommuner. 

Kartleggingen har form av en kommunevis totalkartlegging og bygger på NIVIs 

kartleggingsmetodikk som er brukt i flere andre fylker. Prosjektet er gjennomført i nær dialog 

med Fylkesmannen og rådmennene i kommunene. Prosjektet ble startet opp i august 2019. 

 

Kontaktperson hos oppdragsgiver har vært fagdirektør Jan-Peder Andreassen. NIVI er ansvarlig 

for alle analyser av innsamlet materiale, inkludert løpende problematiseringer og anbefalinger. 

Ansvarlig konsulent i NIVI Analyse har vært Geir Vinsand.   

 

 

Sandefjord, 20. desember 2019  
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Hovedpunkter 

I denne kartleggingen er det gjort følgende hovedfunn om omfanget på dagens interkommunale 

samarbeid i Troms og Finnmark:  

• Det er registrert til sammen 268 formelle interkommunale samarbeidsordninger. For 

kommunene i Troms er det registrert 154 ordninger, for kommunene i Finnmark 114.  

• Gjennomsnittlig antall ordninger pr kommune er 28 i Troms og 21 i Finnmark. I Troms 

varierer antall ordninger fra 19 for Karlsøy til 35 for Kvænangen. I Finnmark fra 15 for 

Vardø til 31 for Tana.  

• Den geografiske hovedstrukturen på samarbeidet er forskjellig mellom de to fylkene. I 

Finnmark er nærmere 80 prosent av samarbeidsordningene på lokalt nivå dvs. typisk kjøp 

og salg av tjenester mellom nabokommuner. I Troms er det færre bilaterale og vesentlig 

flere regionale samarbeidsordninger.  

• Antall ordninger pr kommune varierer ikke systematisk etter kommunestørrelse. 

Samarbeidets omfang er vesentlig lavene i Finnmark sammenliknet med andre fylker.  

• Gjennomførte kommunesammenslutninger har forskjellige konsekvenser for omfanget på 

det interkommunale samarbeidet. Nye Tjeldsund og nye Hammerfest kommune medfører 

en vesentlig reduksjon i det lokale vertskommunesamarbeidet. Etableringen av Senja 

kommune medfører en mindre reduksjon, bl.a. fordi sammenslutningen ikke omfatter 

Sørreisa og Dyrøy, som er Lenviks nærmeste nabokommuner. 

• I kartleggingen er det funnet til sammen 48 interkommunale samarbeidsordninger i 

grenseområdet mellom Troms og Nordland. Dagens samarbeid på tvers av fylkesgrensen 

omfatter alle typer oppgaver, inkludert administrasjon, tjenesteproduksjon, infrastruktur og 

regionale utviklingsoppgaver. Hålogaland interkommunale politiske råd består av 

kommuner på begge siden av fylkesgrensen.       

Sektorinndeling av samarbeidet viser at det er mest utbredt innenfor helse- og sosialsektoren, 

som dekker nær 40 prosent av alle registrerte ordninger. Det øvrige samarbeidet er ganske jevnt 

fordelt på kommunal administrasjon, teknisk sektor og natur, kultur og næring. 

Undervisningssektoren skiller seg ut med relativt få samarbeidsordninger i begge fylkene. 

Nærmere analyser av samarbeids innhold, tyder på store muligheter for utvidet samarbeid på 

mange viktige oppgavefelt:   

• Samarbeidet om administrative støttetjenester som lønn, regnskap og innkjøp er svakt 

utviklet i hele fylket. I kartleggingen finnes ingen eksempler på helhetlig 

økonomisamarbeid. Tallene tyder på at verken faglige eller økonomiske stordriftsfordeler 

er tatt ut innenfor kommunal administrasjon, gitt dagens samarbeidsmønster.   

• IKT-samarbeidet preges av enhetskommunale løsninger med noen få eksempler på mindre 

regionale tjenester. Det er grunn til å tro at manglende samordning av IKT-systemer svekker 

mulighetene for digitalisering av tjenester og effektiv samhandling på tvers av 

forvaltningsnivåene.   

• Samarbeidet om kompetansekrevende velferdstjenester er også svakt utviklet og preges av 

mye kjøp og salg av tjenester mellom enkeltkommuner. Helsesamarbeidet preges av noen 

få eksempler på planmessig oppbygging og samordning av lovpålagte helsetjenester 

gjennom lokalmedisinske sentre i deler av Troms. Samarbeid om folkehelse, herunder 

smittevern og samfunnsmedisin, omfatter under en fjerdedel av kommunene. Samarbeidet 

innenfor NAV er under utvikling, men preges av mange små og sårbare kontorer.     

• Samarbeidet om undervisning er heldekkende når det gjelder kompetanseutvikling innenfor 

skole- og barnehagesektoren. Nærmere 70 prosent av kommunene samarbeider om PP-

tjeneste, som preges av ulik organisering og dimensjonering. Kartleggingen tyder på lite 

samarbeid om konkrete undervisningstjenester, som grunnskoleundervisning, 

voksenopplæring, norskopplæring (flyktningetjeneste) og kulturskoletilbud.    
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• I Troms og Finnmark finnes nesten ingen eksempler på samarbeid om kommuneplan, kart 

og oppmåling (geodata) og byggesak 

• Samarbeidet innenfor landbruk preges av mange bilaterale avtaler om løsning av 

forvaltningsoppgaver. Det er ikke funnet eksempler på helhetlig samarbeid om felles 

landbrukskontor, som kan dekke både forvaltningsoppgaver og utviklingsoppgaver.  

• Samarbeid om tekniske tjenester er utbredt innenfor renovasjon, der 90 prosent av 

kommunene samarbeider. Forøvrig finnes svært lite samarbeid om f.eks. vann og avløp, 

havneutvikling og ikke minst forvaltningssamarbeid innenfor teknisk sektor.  

• I hele Troms og Finnmark finnes det i dag tre interkommunale brannvesen. To av disse kan 

betraktes som regionale brannvesen (Nord-Troms Brannvesen og Ofoten Brann). Forøvrig 

preges dagens brannvernorganisering i Troms av mange mindre samarbeid om 

kompetansekrevende funksjoner som brannsjef og forebyggende oppgaver. I Finnmark er 

det i dag svært lite samarbeid om de lovpålagte brannvernstjenestene.  

• Dagens samarbeid om beredskapsoppgaver er velutviklet og satt i system ved at alle 

kommuner deltar i Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning (IUA). Forøvrig er det 

ikke registrert formalisert interkommunalt samarbeid om andre deler av kommunenes 

beredskapsoppdrag, som risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplanlegging eller 

krisehåndtering. 

• Dagens samarbeid om næringsutvikling er i liten grad formalisert i form av interkommunale 

fagmiljøer eller samarbeid om strategisk næringsplan og tilretteleggende virkemidler. 

Regionrådene er aktive pådrivere med ansvar for løpende prosjekter, men har i dag ikke 

faglig kapasitet og virkemidler til å kunne framstå som tunge aktører innenfor 

samfunnsutvikling. 

En nærmere vurdering av interkommunale årsverk tyder på at dagens kjernesamarbeid om 

kommunal administrasjon og tjenester neppe overskrider 4-5 prosent av kommunenes økonomi 

og sysselsetting. Det betyr at de fleste kommunale oppgaver og tjenester dimensjoneres ut fra 

befolkningsgrunnlaget og behovet i den enkelte kommune. Kommunestrukturen er med andre 

ord bestemmende for tjenestestrukturen på de fleste områder.  

Nærmere analyser av befolkningsgrunnlaget for viktige tjenester som planadministrasjon, IKT, 

barnevern, PP-tjeneste og brannvern, tyder på at dagens interkommunale praksis ikke gir noen 

systematisk effekt på fagmiljøene i de mest sårbare kommunene. I Troms og Finnmark finnes i 

dag 39 kommunale planadministrasjoner, 29 IKT-tjenester, 31 barneverntjenester, 21 PP-

tjenester og 34 brannvesen. Antall årsverk i barneverntjenestene varierer fra 1 årsverk i Loppa 

og Måsøy til 93 årsverk i Tromsø. Kommunenes arbeid med kommuneplaner preges av mangel 

på planfaglig kapasitet og mange kommuner som ikke har oppdaterte kommuneplaner som 

forutsatt.  

I kartleggingen er det som ventet funnet en sterk sammenheng mellom kommunestørrelse og 

antall ordninger kommunene er vertskommune for. De største kommunene Tromsø, Harstad, 

Senja (Lenvik), Alta og Hammerfest er vertskommuner for halvparten av de registrerte 

ordningene. Det finnes også andre kommuner som ivaretar et omfattende vertskommuneansvar, 

som Nordreisa i Troms og Tana i Finnmark.  

Kartleggingen av vertskommuneansvar tilsier at kommunenes avhengighet til kompetanse og 

tjenester utenfor egen kommune er svært ulik mellom kommunene. Over halvparten av 

kommunene i Troms og Finnmark er i dag sterkt avhengige av tjenesteleveranser fra 

omkringliggende vertskommuner. Nærmere gjennomgang av hvor disse kommunene får sine 

tjenesteleveranser ifra, tyder på at de fleste kjøper tjenester fra vertskommuner i ulike 

geografiske retninger.  
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Med bakgrunn i foreliggende kartlegging og tidligere NIVI-rapporter om utfordringsbildet i 

kommuneforvaltningen, har utreder gitt sine tilrådninger til det videre arbeid i kap.5. Det 

anbefales et kommunalt områdeløft i Finnmark og Nord-Troms, med formål å stabilisere 

befolkningsutviklingen, utnytte muligheter for næringsutvikling og sikre rettssikkerhet og 

likeverdig tjenestekvalitet i vår nordligste landsdel. Som del av områdeløftet anbefales følgende 

tiltak og avklaringer:   

1. Det bør gjennomføres en kommuneblokkreform i hele Finnmark og Nord-Troms. 

Kommunene bør avklare sin tilhørighet til kommuneregioner, som kan være 

hensiktsmessige for utvidet samarbeid om kommunal administrasjon og lovpålagte 

velferdstjenester.   

2. Det bør gjennomføres et fylkesinitiativ under ledelse av Fylkesmannen for utvikling av nye 

regionale plankontor og en samordnet digital grunnmur i hele fylket. Fylkesmannen bør ha 

et særskilt oppfølgingsansvar for utvidet samarbeid om kompetanseutvikling og lovpålagte 

tjenester i de faste kommuneregionene.  

3. Kommunene bør avklare fremtidig organisering av interkommunale politiske råd, som 

grunnlag for forsterket samarbeid med fylkeskommunen og andre regionale 

utviklingsaktører. Med bakgrunn i at foreliggende reformskisse kan medføre rundt 8-10 

faste kommuneregioner i Troms og Finnmark, vil det ligge godt til rette for innføring av 

regionale utviklingsavtaler om samfunnsutvikling.   

4. Det anbefales en gjennomgang av det næringspolitiske virkemiddelapparatet på lokalt og 

regionalt nivå, med sikte på effektivisering og klargjøring av kommunenes og 

kommuneregionenes fremtidige rolle som samfunnsutviklere. De fremtidige plankontorene 

og sekretariatene i kommuneregionene bør sikres nødvendige stillingsressurser for å ivareta 

plan- og utviklingsoppgaver på vegne av kommunene.     
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1 Metodisk tilnærming  

1.1 Bakgrunn og formål 

Foreliggende kartlegging har sin bakgrunn i at Fylkesmannen mangler oversikt og kunnskap 

om det interkommunale samarbeidet. I tidligere NIVI-rapporter1 ble det formulert hypoteser 

om at særlig kommunene i Finnmark samarbeider mindre enn hva som er vanlig i andre 

kommuner.  Nye regler i ny kommunelov og nye kommuner fra 1.1.2020 betyr at alle 

kommuner i fylket må gjennomgå deler av sitt interkommunale samarbeid. For mange 

kommuner vil forsterket interkommunalt samarbeid være et naturlig svar på økte krav til 

kompetanse og nye tjenester i kommunene.    

Fylkesmannen ser samtidig behov for å utvikle en metodikk som kan danne grunnlag for 

løpende oppdatering og bedre rapportering av lovregulert samarbeid. Resultater fra 

kartleggingen skal brukes i Fylkesmannens arbeid med kommunebilder og som grunnlag for 

kommunedialog. En systematisk kartlegging vil også ha nytteverdi for kommunene ved 

planarbeid og ved utarbeidelse av årsrapport og eierskapsmelding. 

1.2 Problemstillinger 

Hovedoppgaven i prosjektet har bestått i å identifisere og beskrive formaliserte interkommunale 

samarbeidsordninger i fylket. Troms og Finnmark har for tiden 43 kommuner, som endres til 

39 fra 1.1.2020. Det ble satt som mål at alle kommunene skulle dekkes med en mest mulig 

korrekt og oppdatert oversikt over gjeldende samarbeidsordninger.   

I kartleggingen er det så langt det har vært mulig samlet inn følgende informasjon om den 

enkelte samarbeidsordning:   

• Navn på samarbeidsordningen, som kan være formelt navn på f.eks. et interkommunalt 

selskap, navn som vanligvis brukes eller navn som er laget som del av prosjektet, f.eks. av 

typen Felles arbeidsgiverkontroll Alta-Loppa 

• Dagens deltakere i samarbeidet dvs. eierkommuner og evt. andre eiere 

• Hovedinnhold i samarbeidet, herunder en stikkordmessig beskrivelse av tjeneste, oppgave 

eller formål  

• Etableringsår dvs. når ordningen ble etablert første gang, evt. med avvikende deltakelse og 

organisering    

• Juridisk tilknytningsform, som kan være fritt avtalebasert samarbeid uten spesiell hjemmel 

eller samarbeid med hjemmel i kommuneloven (§28b, §28c eller §27), lov om 

interkommunale selskaper (IKS) eller lov om aksjeselskaper (AS), med tillegg av noen 

andre samarbeidsformer. 

• Vertskommune dvs. hvilken kommune som ivaretar vertskommunefunksjon iht. avtale  

• Dimensjonering dvs. faste årsverk i interkommunal tjeneste  

• Andre opplysninger om f.eks. politisk og administrativ organisering, fordeling av eierskap 

eller nylige endringer i samarbeidet 

I tillegg til kartlegging og nærmere analyser av dagens samarbeid, er også følgende 

problemstillinger drøftet:  

 

1 NIVI Rapport 2018:4 Gode grep i Finnmark 

  NIVI Rapport 2019:2 Gode grep i Troms  
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• Omfang på det samlede kommunesamarbeidet, der også formalisert samarbeid i andre 

former og uformelle samarbeidsformer inngår. For å belyse aktiviteter i det samlede 

interkommunale rom er det vist til eksempler på ulike typer involvering i selskaper, 

forekomst av fagnettverk for de ansatte og omfang på løpende prosjektvirksomhet. 

Samarbeid mot statlige etater, fylkeskommunen og private aktører er en del av det helhetlige 

bildet.    

• Konsekvenser av kommunesammenslutninger for det interkommunale samarbeidet. Dette 

er nærmere konkretisert for nye Hammerfest kommune, Senja og Tjeldsund.    

• Omfang på kommunesamarbeidet på tvers av dagens fylkesgrenser, med særlig vekt på 

integrasjonen mellom Ofoten og Sør-Troms. For å belyse samarbeidet over fylkesgrensen i 

sør har kartleggingen i praksis også omfattet Evenes kommune, delvis også Narvik 

kommune.  

• I lys av resultatene av kartleggingen har NIVI Analyse kort drøftet behovet for 

innholdsutvikling og pekt på mulige forutsetninger på for god organisering og bærekraftige 

løsninger. Særskilt oppmerksomhet er viet mulighetene for å utvikle et sterkere samarbeid 

mellom de minste og mest sårbare kommunene i fylket (blokksamarbeid).  

• Som del av prosjektet er det også pekt på aktuelle indikatorer og faktabeskrivelser for å 

beskrive status for interkommunalt samarbeid. Behovet for bedre rapporteringsrutiner til 

Fylkesmannen og et mer systematisk arbeid med lovpålagte eierskapsmeldinger er også 

omtalt.   

1.3 Definisjon av interkommunalt samarbeid 

I denne kartleggingen er det brukt samme definisjon av interkommunalt samarbeid som i 

tidligere kartlegginger i regi av NIVI. Med formalisert interkommunalt samarbeid menes:  

• Avtalebasert samarbeid i form av kjøp og salg av tjenester uten spesiell hjemmel 

• Administrativt vertskommunesamarbeid med myndighetsoverføring til en vertskommune 

etter kommuneloven § 28b. Videreført i ny kommunelov § 20-2. 

• Alle former for samarbeid med en organisatorisk overbygning, herunder  

o Vertskommune med felles, folkevalgt nemnd, etter kommuneloven §28c. Videreført 

i ny kommunelov § 20-3. 

o Styre etter kommuneloven §27, utgår med ny kommunelov og kan erstattes med 

Interkommunalt politisk råd etter kapittel 18, Kommunalt oppgavefellesskap etter 

kapittel 19, eller på annen måte det er rettslig adgang til.   

o Interkommunalt selskap (IKS), etter lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) 

o Aksjeselskap (AS) med kommunal eiermajoritet, organisert etter lov om 

aksjeselskaper (aksjeloven) 

o Ansvarlig selskap etter lov om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper 

(selskapsloven), med solidarisk ansvar (ANS) eller delt ansvar (DA) 

o Samvirke (SA), etter lov om samvirkeforetak (samvirkeloven) 

• Andre samarbeidsformer som unntaksvis regnes med, som stiftelser etter lov om stiftelser 

(stiftelsesloven)  

Når det gjelder avtalebasert kjøp og salg av tjenester, er det tilstrekkelig at det foreligger et 

likelydende vedtak på politisk eller administrativt nivå i deltakende kommuner. 

Stiftelser regnes normalt ikke som interkommunalt samarbeid. Det er i denne kartleggingen 

gjort noen få unntak, bl.a. for museer fordi de kan være organisert på ulike måter, som stiftelser, 

interkommunale selskap eller i noen tilfeller etter kommuneloven §27. 
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Når det gjelder aksjeselskaper, er det kun tatt med selskaper hvor kommuner har aksjemajoritet. 

Det er ikke regnet med selskaper hvor kommuner kan ha aksjemajoritet via indirekte eierskap 

og krysseierskap i interkommunale selskaper og aksjeselskaper.    

Samarbeid der staten, fylkeskommunen eller private aktører er dominerende deltakere, regnes 

ikke som interkommunalt samarbeid, heller ikke medlemsorganisasjoner, foreninger, 

fagnettverk og midlertidige prosjekter. 

1.4 Gjennomføring og erfaringer 

Kartleggingen har skjedd trinnvis i et nært samarbeid mellom Fylkesmannen, rådmennene og 

NIVI Analyse. Ved oppstart ble alle rådmennene informert om prosjektet av Fylkesmannen.  

Kartleggingen ble startet opp i første halvdel av september ved at alle rådmennene sendte inn 

tilgjengelige oversikter og aktuelle kilder for videre bearbeiding og oppfølging av NIVI. En 

første kommunevis oversikt forelå i begynnelsen av oktober for kommunene i Nord-Troms og 

Finnmark. For kommunene i øvrige Troms inkl. Tjeldsund og Evenes i Nordland, ble den første 

kommunevise kartleggingsfilen sendt ut i midten av oktober.  

NIVI har i tillegg til innspill fra kommunene og regionrådene brukt en rekke andre kilder i 

kartleggingen, herunder bl.a.:  

• Informasjon fra nøkkelpersonell i kommunene utenom rådmannen, inkludert ledere i 

interkommunale ordninger og ansatte som jobber med pågående omstillinger  

• Opplysninger fra Brønnøysundregistrene og andre nasjonale registre og oversikter  

• Årsrapporter og eierskapsmeldinger fra kommunene  

• Informasjon fra ansatte hos Fylkesmannen og i andre statlige etater 

Etter flere runder med suppleringer og korrigeringer, forelå en samlet oversikt for alle 

kommunene fylket i midten av november. Nesten alle rådmennene i fylket har bekreftet at 

registrerte ordninger gir et dekkende bilde av dagens interkommunale samarbeid, slik dette er 

definert i prosjektet.  

I kartleggingen har det vært minst dialog med de aller største kommunene og noen få andre 

kommuner. Gode oversikter via nabokommuner bidrar likevel til at NIVI antar at den 

foreliggende kartleggingen i all hovedsak er dekkende for samtlige kommuner i hele fylket. En 

viss underrapportering kan gjøre seg gjeldende for kjøp og salg av tjenester, hvor grensene til 

midlertidig avlastning og nabohjelp kan være vanskelig å trekke. Datagrunnlaget oppfattes på 

denne bakgrunn som meget godt hva gjelder forekomst og omfang på dagens interkommunale 

samarbeid.  

I kartleggingen har definisjonen av interkommunalt samarbeid i noen tilfeller vært vanskelig å 

tolke. Det gjelder i følgende situasjoner:  

• Kjøp og salg av tjenester, herunder hva som skal regnes som midlertidig eller 

bagatellmessig nabohjelp.  Kjøp av jordmortjeneste tilsvarende 15 prosent stilling er 

registrert som en formell samarbeidsordning, fordi oppgaven er lovpålagt, selv om behovet 

er lite og blir løst gjennom samarbeid om en liten stillingsressurs. I flere av kommunene 

kan det ha utviklet seg en kultur der slike små tjenesteleveranser forekommer på flere 

lovpålagte oppgaveområder, uten skriftlig avtale. Ordningene kan ha kommet i stand som 

en midlertidig løsning på et akutt behov for deretter å gli over i en permanent praksis. 

Erfaringene tilsier at omfanget av en slik uformell og uregulert praksis er størst i Finnmark.    

• I noen tilfeller har det vært vanskelig å avgjøre hva som skal regnes og telles som en 

selvstendig samarbeidsordning. Det kan typisk gjelde samarbeid om flere typer kommunale 

helsetjenester som er samlokalisert på et lokalmedisinsk senter eller i tilknytning til en 
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interkommunal legevakt. En annen situasjon kan kreve en vurdering av om samarbeidet 

skal regnes som flere bilaterale ordninger eller en fellesordning mellom flere kommuner. 

Det kan f.eks. gjelde brannsamarbeid, der flere mindre kommuner kan kjøpe forbyggende 

brannvernstjenester fra samme vertskommune. I disse tilfellene er det forsøkt å avklare hva 

som er den formelle avtalestrukturen.  

• I noen tilfeller har det vært krevende å avgjøre om samarbeidet i hovedsak skjer mellom 

kommuner eller om det er staten, fylkeskommunen eller private som er hovedaktøren. 

Samarbeid om vannregioner, verneområdestyrer, avtalebasert samhandling mot 

helseforetak og Newtonrom kan tjene som eksempler. Etter nærmere vurdering er ingen av 

disse eksemplene regnet med som interkommunalt samarbeid. I flere av tilfellene skyldes 

det at staten er initiativtaker, finansiør og aktiv deltaker i samarbeidet, samtidig som også 

andre aktører enn kommuner deltar. Et annet eksempel gjelder etablerte ordninger for statlig 

finansiering av kompetanseutvikling i grunnskoler og barnehager. I dette tilfelle er statlig 

finansiering en begrunnelse for klassisk interkommunalt samarbeid, som er formalisert og 

avtalebasert mellom kommuner innfor faste regioner. Samarbeid om kompetanseutvikling 

innenfor grunnskoler og barnehager er derfor regnet med som interkommunalt samarbeid.   

• I noen tilfeller har pågående omstillinger gjort det vanskelig å avgjøre hva som skal regnes 

som etablert samarbeid og hvem som skal regnes som deltakere i nye ordninger.  Det 

skyldes kommunesammenslutningene, hvor det kan kreves mer tid for å avklare det videre 

samarbeidet. Det skyldes også andre pågående omstillinger hvor nye interkommunale 

ordninger er i en beslutningsfase.  I kartleggingen er det i samråd med de involverte tatt 

med noen planlagte ordninger som med sikkerhet vi tre i kraft fra 1.1.2020, selv om det 

mangler formelle vedtak i berørte kommunestyrer. Det gjelder i første rekke noen nye 

interkommunale NAV-kontor og barneverntjenester. 

En viktig erfaring fra kartleggingen er at de fleste kommuner mangler en systematisk oversikt 

over eierskap og involvering i interkommunalt samarbeid. Det har flere årsaker:  

• Stadige endringer i kommunenes behov for samarbeid, som kan være utløst av 

forventninger fra nabokommuner og nye krav til tjenester, kompetanse og samhandling fra 

andre forvaltningsnivåer  

• Stadige endringer i lover og regelverk som regulerer samarbeid, hvor det kan være krevende 

å holde oversikten når kommunen mangler kapasitet og kompetanse innenfor jus og 

forvaltningsfag    

• Mangel på klare definisjoner og standarder for hva som skal regnes som interkommunalt 

samarbeid. Det framheves at mye av det pågående samarbeidet kunne vært nærmere definert 

og rapportert som del av Kostra.  

• Manglende veiledning om interkommunalt samarbeid og rapporteringsplikter fra 

Fylkesmannen. Noen etterlyser eksempler og maler for regulering av samarbeid etter 

kommuneloven. Temaet aktualiseres som følge av nye samarbeidsformer i ny kommunelov.    

1.5 Rapportering 

Fra prosjektet foreligger denne sluttrapporten som er tilgjengelig via Fylkesmannen i Troms og 

Finnmark. Alle NIVIs rapporter legges også ut på www.nivianalyse.no. 

Som del av rapporteringen til Fylkesmannen er det i tillegg til tabeller i vedlegg tilrettelagt en 

fil med oversikt over registrerte samarbeidsordninger for hver kommune. NIVI skal presentere 

hovedfunn og resultater på Fylkesmannens vintermøte med ordførere og rådmenn i Alta i januar 

2020.  
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2 Samarbeidets omfang og struktur 

2.1 Det interkommunale rom 

Det interkommunale rom omfatter flere typer aktiviteter og interkommunale relasjoner enn hva 

som dekkes av definisjonen som ligger til grunn for foreliggende kartlegging. Det dreier seg 

om særlig følgende:   

• Eierinteresser i selskaper, herunder aksjeselskaper og interkommunale selskaper, hvor 

kommuner kan ha store og små eierposter og utøve eierskap sammen med andre offentlige 

og private aktører 

• Deltakelse i andre formaliserte sammenslutninger, som stiftelser, medlemsorganisasjoner 

og formaliserte nettverk på regionalt og nasjonalt nivå 

• Interkommunale fagnettverk for de ansatte i kommunene, som er organisert på ulike måter  

• Midlertidige prosjekter som kan innebære formalisering av styringsgrupper og fagressurser 

på interkommunalt nivå, f.eks. med ansvar for gjennomføring lagt til regionrådet eller andre 

interkommunale organer 

• Kommunesamarbeid etter initiativ av staten, om f.eks. kompetanseutvikling, 

forvaltningsoppgaver innenfor natur- og miljøvern eller samordning mot statlige helse- og 

sosialtjenester  

• Kommunesamarbeid opp mot fylkeskommunen om f.eks. kompetanseutvikling, plan- 

utviklingsoppgaver eller omstilling av det lokale næringsliv. Fylkeskommunen er ofte 

medeier i selskaper sammen med kommunene, f.eks. i reiselivsbedrifter, 

innovasjonsselskaper, næringshager eller revisjonsselskap. Fylkeskommunen bidrar også 

ofte til finansiering av midlertidige prosjekter, bl.a. i regi av regionrådene. 

Det er ikke foretatt noen systematisk kartlegging av disse øvrige samarbeidsformene og 

samarbeidsrelasjonene til staten og fylkeskommunen. Den gjennomførte kartleggingen gir 

likevel grunnlag for noen interessante observasjoner:  

• Kommunene har ofte eierinteresser i mange selskaper. Gjennomgang av 

selskapsinformasjon tyder på at indirekte eierskap og kompliserte eierstrukturer er vanlig. 

Hensynet til effektiv ressursbruk og lokaldemokratisk styring med kommunale oppgaver og 

ressurser kan tilsi økt oppmerksomhet omkring kommunenes involvering i kompliserte 

eierstrukturer.   

• Forekomst av interkommunale fagnettverk er utbredt innenfor alle hovedsektorer i 

kommuneforvaltningen i Troms, jf. figuren nedenfor med oversikt over etablerte 

fagnettverk i Midt-Troms. Ledere og ansatte i kommunene i Finnmark deltar i mindre grad 

i fagnettverk, som ser ut til å være fraværende på viktig fagområder. Mindre faglig 

fellesskap på tvers av kommunegrensene i Finnmark bekreftes bl.a. ved oppstart av et 

blokk-kommuneprosjekt blant fire kommuner i Midt-Finnmark (Porsanger, Nordkapp, 

Lebesby og Gamvik).     

• Midlertidig prosjektaktivitet er av stort omfang og ofte knyttet til regionrådene og andre 

interkommunale organer. Mulighetene for prosjektfinansiering har antakelig økt som følge 

av vekst i øremerkede tilskuddsordninger og andre typer søkbare midler. En nasjonal 

kartlegging av øremerkede tilskuddsordninger fra 20172 viste at kommuner og 

fylkeskommuner ble tilført nærmere 45 mrd. kroner utenfor de frie inntektene. Midlene ble 

 

2 Områdegjennomgang av øremerkede tilskudd til kommunesektoren. Økt treffsikkerhet – bedre effekt – mindre byråkrati   

Rapport fra ekspertgruppe til KMD og Finansdepartementet 2017. 
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tilført gjennom 247 forskjellige tilskuddsordninger som blir forvaltet av 38 ulike offentlige 

etater. 

• Fra flere av regionrådene blir det vektlagt at kommunene mangler tilgang på permanente 

utviklingsmidler for å ivareta egen utvikling. Det blir sagt at midlertidig 

prosjektfinansiering ofte er prosess- og kostnadskrevende og at finansieringen kan medføre 

feil prioriteringer og en lite effektiv kompetanseutvikling.  

• Prosjektfinansiering av reformer og løpende tjenesteutvikling kan også innebære en 

systematisk skjevfordeling av utviklingsressurser mellom delregionene i fylket. Kommuner 

uten plan- og utviklingskompetanse i kombinasjon med svakt utviklet interkommunalt 

samarbeid vil i mindre grad kunne utnytte denne typen finansieringsordninger.    

Nedenfor følger en konkretisering av etablerte fagnettverk mellom kommunene i Midt-Troms. 

 

Figur 2.1 Etablerte fagnettverk blant kommunene i Midt-Troms  

2.2 Dagens eierskapsmeldinger 

Kartleggingen gir grunnlag for tre observasjoner:   

• De fleste kommuner i Troms og Finnmark har ikke utarbeidet eierskapsmeldinger3. Flere 

informanter viser til kommunens årsberetning for omtale av kommunens eierinteresser. 

Årsberetningene gir som regel heller ikke noen samlet framstilling av kommunenes 

eierinteresser.  

• Foreliggende eierskapsmeldinger varierer i form og innhold og framstår i noen tilfeller som 

et viktig og levende dokument, i andre tilfeller som ren kopi fra andre kommuner uten 

selvstendige vurderinger og føringer. 

 

3 I kartleggingen er det funnet eierskapsmeldinger for følgende kommuner: Tromsø, Harstad, Alta, Hammerfest, Kvalsund, 

Gamvik og Tana 

99



- NIVI Analyse AS 

 12 

• Dagens eierskapsmeldinger er ofte begrenset til en redegjørelse for kommunens 

eierinteresser i aksjeselskaper, interkommunale selskaper og kommunale foretak, mens 

øvrig formalisert interkommunalt samarbeid og eierskap i andre interkommunale organer 

ikke framgår.   

I ny kommunelov blir det obligatorisk å utarbeide eierskapsmelding. Lovgiver forutsetter at 

denne skal inneholde kommunens prinsipper for eierstyring og gi en oversikt over selskaper, 

foretak og andre virksomheter som kommunen eier.  

Det blir antakelig opp til kommunene å definere eierbegrepet nærmere og vurdere om 

eierskapsmeldingen også skal gi en mer fullstendig oversikt over deltakelse i interkommunal 

virksomhet, utover eierskap i selskaper og foretak. Som vist i kap.4.2 utgjør selskaper under 20 

prosent av det formaliserte interkommunale samarbeidet.   

 

2.3 Fylkesoversikt for Troms og Finnmark 

I Troms og Finnmark er det registrert til sammen 268 formelle interkommunale 

samarbeidsordninger. For kommunene i Troms er det registrert 154 ordninger, for kommunene 

i Finnmark 114.  

Den geografiske hovedstrukturen på samarbeidet er svært forskjellig mellom de to fylkene. I 

Finnmark er 78 prosent av samarbeidsordningene på lokalt nivå dvs. typisk kjøp og salg av 

tjenester mellom 2-4 kommuner. Ordninger på regionalt nivå4 utgjør 15 prosent, mens 

ordninger på høyere geografisk nivå 7 prosent.  

I Troms er det færre bilaterale og vesentlig flere regionale samarbeidsordninger. I Troms er 56 

prosent av ordningene på lokalt nivå, 39 prosent på regionalt nivå og 5 prosent på høyere 

geografisk nivå. Hovedtallene for hele fylket framgår av tabellen nedenfor.  

 

Tabell 2.1 Forekomst av formelle interkommunale samarbeidsordninger i Troms og Finnmark 

 

4 Som ordninger på regionalt nivå regnes her ordninger mellom 5-9 kommuner, mens høyere geografisk nivå dreier seg om 

ordninger med flere 10 deltakerkommuner. 

Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent

Lokalt nivå 86 56 89 78 175 65

Regionalt nivå 60 39 17 15 77 29

Høyere geografisk nivå 8 5 8 7 16 6

Sum 154 100 114 100 268 100

Troms 2019 Finnmark 2019 Troms og Finnmark 2019

Geografisk nivå

§26-1. Eierskapsmelding 

Kommuner og fylkeskommuner skal minst én gang i valgperioden utarbeide en eierskapsmelding 
som skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv. Eierskapsmeldingen skal inneholde: 

a) Kommunens eller fylkeskommunens prinsipper for eierstyring 
b) En oversikt over selskaper, kommunale eller fylkeskommunale foretak og andre 

virksomheter som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser eller tilsvarende 
interesser i 

c) Kommunens eller fylkeskommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende 
interesser i virksomhetene nevnt i bokstav b. 

Kilde: Ny kommunelov/lovdata 
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NIVI Analyse har tidligere gjennomført kartlegginger av formalisert interkommunalt samarbeid 

i fire andre fylker. Hovedtallene for Troms og Finnmark er sammenstilt med tilsvarende 

resultater fra Møre og Romsdal, Trøndelagsfylkene og Nordland i figuren nedenfor. Tallene for 

Troms og Finnmark er spesielle på tre måter:  

• Finnmark setter en klar fylkesrekord i omfang på lokale samarbeidsordninger med nesten 

80 prosent av samarbeidet knyttet til kjøp og salg av tjenester. I Finnmark er det regionale 

samarbeidet nesten fraværende utover samarbeid om opplagte interkommunale oppgaver 

som de fleste andre kommuner har organisert på regionalt nivå.  

• Troms skiller seg ut i motsatt retning med 40 prosent av samarbeidsordningene på regionalt 

nivå. Det er nesten på linje med «det gamle» sterkt regionaliserte samarbeidsmønsteret i 

Nord-Trøndelag, hvor samarbeidet var velutviklet innenfor faste geografiske 

samarbeidsstrukturer. Tall for gjennomsnittlig antall ordninger pr kommune i Troms ligger 

imidlertid lavere enn i både Nordland og Trøndelag, jf. andre referansetall nedenfor.   

• I Troms og Finnmark er det registrert lite samarbeid i bredere regionale konstellasjoner inkl. 

ordninger på fylkesnivå. Det gjelder i begge de to fylkene.     

Det gjøres oppmerksom på at referansetallene fra andre fylker kan være noe påvirket av 

forskjeller i tolkning av definisjon av interkommunalt samarbeid og ulik registreringspraksis på 

de ulike tidspunktene. Dette forklarer imidlertid ikke de store forskjellene i hovedtallene som 

her beskrives.  

 

Figur 2.2 Forekomst av interkommunale samarbeidsordninger i seks fylker  

2.4 Hovedtall for delregioner 

Av tabellen nedenfor framgår antall registrerte samarbeidsordninger pr delregion i Troms og 

Finnmark. I framstillingen er det sett bort ifra samarbeidsordninger på høyere geografisk nivå, 

herunder ordninger på fylkesnivå. Delregionene tilsvarer dagens regionrådsområder med 

tilpasninger for Vest-Finnmark, som inkluderer kommunene Kautokeino og Karasjok. I tilfeller 
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hvor ordningene krysser dagens regionrådsgrenser er plasseringen bestemt ut fra 

kommunefordeling og hvem som er vertskommune.    

Hovedmønsteret med et stort antall lokale ordninger gjelder både Vest-Finnmark og Øst-

Finnmark. At nærmere 90 prosent av ordningene i Vest-Finnmark er lokale ordninger, har 

sammenheng med et stort antall ordninger rundt Alta, som avlaster Loppa og Kvænangen. I 

Vest-Finnmark er det også utviklet mange bilaterale ordninger mellom Hammerfest og 

Kvalsund, som slår seg sammen fra 1.1.2020, jf. nærmere omtale av konsekvenser av 

sammenslutninger nedenfor. Også Tromsø-området preges av mange lokale ordninger.  

Flest ordninger på regionalt nivå er utviklet i Midt-Troms, Sør-Troms og Nord-Troms.  

 

Tabell 2.2 Forekomst av formelle interkommunale samarbeidsordninger i delregioner.        

Ekskl. ordninger på høyere geografisk nivå. 

2.5 Antall ordninger pr kommune 

Av figurene nedenfor framgår antall registrerte samarbeidsordninger pr kommune i hhv. Troms 

og Finnmark.  

I Troms varierer antall ordninger pr kommune fra 19 for Karlsøy til 35 for Kvænangen. 

Gjennomsnittlig antall ordninger pr kommune i Troms er 28. For nye Senja kommune er det 

registrert 29 samarbeidsordninger ved oppstart fra 1.1.2020. For nye Tjeldsund kommune tyder 

kartleggingen på en noe større avhengighet til interkommunalt samarbeid sammenliknet med 

gjennomsnittet i fylket. Blant de største kommunene er det grunn til å merke seg at Harstad (30) 

deltar i flere interkommunale ordninger enn Tromsø (24).    

I Finnmark varierer antall ordninger pr kommune fra 15 for Vardø til 31 for Alta og Tana. 

Gjennomsnittlig antall ordninger pr kommune i Finnmark er 21. Nye Hammerfest kommune 

vil fra 1.1.2020 delta i 19 interkommunale ordninger. Blant de største kommunene deltar Alta 

(31) i vesentlig flere interkommunale ordninger enn Hammerfest (19), Sør-Varanger (19) og 

Vadsø (17).   

Antall ordninger pr kommune ligger til dels betydelig lavere i både Troms og Finnmark enn 

hva som tidligere er registrert i andre fylker. I Nordland (2014) lå gjennomsnittet på 31 

ordninger pr kommune, i Sør-Trøndelag (2013) var snittet 35 ordninger pr kommune og i Nord-

Trøndelag (2012) og Møre og Romsdal (2013) var snittet 39 ordninger pr kommune.  

Ser vi nærmere på tallene for Nordland, ble det i 2014 registrert minst samarbeid for Vågan og 

Ballangen, som hadde 19 ordninger pr kommune. Tallene for Vågan og Ballangen var de laveste 

som er registrert i alle NIVIs tidligere kartlegginger som dekker 128 kommuner. Omkring 

halvparten av kommunene i Finnmark ligger enda lavere enn minimumstallene i Nordland.     

Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent

Sør-Troms (N=57) 38 67 19 33 57 23

Midt-Troms (N=39) 17 44 22 56 39 15

Tromsø-området (N=22) 18 82 4 18 22 9

Nord-Troms (N=28) 13 46 15 54 28 11

Vest-Finnmark inkl. Kautokeino 

og Karasjok (N=68) 60 88 8 12 68 27

Øst-Finnmark (N=38) 29 76 9 24 39 15

Sum (N=252) 175 69 77 31 252 100

Delregion

Lokale ordninger Regionale ordninger Sum lokale og regionale 
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I tidligere kartlegginger er det registrert flest ordninger for kommuner som Namsos (56), Molde 

(55), Overhalla (53) og Rissa (53). I Nordland toppet Evenes og Tjeldsund med 50 registrerte 

ordninger, inkludert et meget omfattende bilateralt vertskommunesamarbeid som kom i tillegg 

til en rekke ETS-ordninger (Evenes, Tjeldsund og Skånland) og øvrige regionale ordninger.  

NIVIs nærmere analyser i 2014 tydet på at vertskommunesamarbeidet mellom Evenes og 

(gamle) Tjeldsund kommune, trolig er det mest omfangsrike som har eksistert i hele landet etter 

at vertskommuneregelverket kom inn i kommuneloven fra 2007. For Evenes er det i dag 

registrert 38 interkommunale ordninger jf. nærmere omtale av det grenseoverskridende 

samarbeidet mot Nordland nedenfor.    

 

Figur 2.3 Antall formelle samarbeidsordninger pr kommune i Troms. Tall for nye Tjeldsund 

og Senja kommuner fra 1.1.2020.  
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Figur 2.4 Antall formelle samarbeidsordninger pr kommune i Finnmark. Tall for nye 

Hammerfest kommune fra 1.1.2020.   

2.6 Forskjeller i omfang etter kommunestørrelse? 

Nærmere analyser tyder ikke på systematiske forskjeller i samarbeidets omfang etter 

kommunestørrelse. Gjennomsnittlig antall ordninger pr kommune varierer fra 24,5 for 

kommuner med under 3.000 innbyggere til 25,7 for kommuner med 3-10.000 innbyggere og 

25,3 for kommuner med 3-10.000 innbyggere. I figuren nedenfor er antall ordninger pr 

kommune vist for alle 39 kommuner i Troms og Finnmark (fra 1.1.2020) sortert etter 

kommunestørrelse målt i folketall5. Også i Nordland var gjennomsnittlig antall ordninger pr 

kommune omtrent lik for de minste og de største kommunene i fylket. 

Det virker naturlig at små kommuner utvikler samarbeid mot større kommuner for å få løst 

kompetansekrevende oppgaver. At det samtidig observeres såpass store forskjeller i 

samarbeidets omfang mellom Troms og Finnmark, henger trolig sammen med lange 

reiseavstander og ulik tilgang til kompetente vertskommuner. Ulik samarbeidskultur i 

kommunene og forskjeller i regionrådenes organisering og roller kan spille inn. Mangel på 

økonomiske insentiver og lite samordnet opptreden fra de regionale aktørenes side, kan også 

være viktige forklaringer.  

 

5 I Troms og Finnmark vil det fra 1.1.2020 være 24 kommuner med under 3.000 innbyggere, 9 kommuner med 3-10.000 

innbyggere og 6 kommuner med mer enn 10.000 innbyggere 
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Figur 2.5 Antall ordninger pr kommune sortert etter kommunestørrelse. Innbyggertall pr 

1.1.2019. 

2.7 Interkommunale årsverk  

I kartleggingen er det gjort forsøk på å registrere antall årsverk i samarbeidsordningene. Vi har 

ikke lykkes med å få fram brukbare tall og har dermed ikke grunnlag for å beregne hvor stor 

andel av samlet kommunal sysselsetting som kan knyttes til de interkommunale ordningene.         

I andre fylker har NIVI gjort omfangsberegninger som viser at kjernesamarbeidet i etablerte 

samarbeidsregioner sjelden overstiger 4-5 prosent av kommunenes økonomi og sysselsetting. 

Med kjernesamarbeid forstås samarbeid om kommunal administrasjon og tjenester på lokalt og 

regionalt nivå, med unntak for store interkommunale selskaper.  Det normale er at den 

lovpålagte tjenesteproduksjonen løses enhetskommunalt med den kompetanse og den kapasitet 

som følger av dagens kommunestruktur. 

I lys av generelt mindre omfang på et interkommunalt samarbeid i Troms og Finnmark, antas 

de aller fleste kommuner å ligge innenfor den antydede grensen på maksimalt fem prosent 

interkommunal sysselsetting. Dagens 39 kommuner i det nye fylket har nesten 24.000 avtalte 

årsverk og fem prosent utgjør dermed 1200 årsverk. Det innebærer at det må være 4-5 årsverk 

pr registrert ordning for å komme opp i et slikt nivå.  

Det kan nevnes at beregninger som er foretatt for kjernesamarbeid i andre fylker viser 

maksimalt 19 prosent interkommunal sysselsetting (Evenes og Tjeldsund). Fra 2010 hadde de 

to kommunene utviklet vertskommuneløsninger for så godt som samtlige administrative 

støttefunksjoner, hele teknisk sektor inklusiv plan, byggesak, kart og oppmåling, 

eiendomsforvaltning, landbruk og miljø, med tillegg av de fleste lovpålagte helse- og 

sosialoppgaver.  

De to samkommunene i Nord-Trøndelag lå begge på under 10 prosent interkommunal 

sysselsetting. For Fosen-kommunene ble det i 2013 gjort beregninger som viste rundt 4 prosent 

interkommunale årsverk i felles Fosen-ordninger. 
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2.8 Konsekvenser av kommunesammenslutninger 

I Troms og Finnmark iverksettes følgende tre sammenslutninger fra 1.1.2020:  

• Tjeldsund kommune ved sammenslutning av Skånland i Troms med Tjeldsund i Nordland. 

Nye Tjeldsund kommune vil ha ca. 4300 innbyggere fra oppstart. 

• Senja kommune ved sammenslutning av Lenvik, Berg, Torsken og Tranøy. Senja kommune 

vil ha 15.000 innbyggere. 

• Hammerfest kommune ved sammenslutning av Hammerfest og Kvalsund. Nye Hammerfest 

kommune vil ha 11.500 innbyggere.    

En viktig begrunnelse for kommunesammenslutninger er at nye og større kommuner kan bli 

mindre avhengige av interkommunalt samarbeid. De kommunale fagmiljøene kan bli større på 

alle kommunens områder og oppgaver som før var interkommunale kan underlegges direkte 

demokrati og styring fra kommunestyret og kommuneadministrasjonen. 

Kommunesammenslutninger kan også medføre en enklere og mer oversiktlig forvaltning for 

innbyggerne, næringslivet og de andre aktørene i offentlig sektor. Er det mulig å peke på denne 

typen fordeler ved de aktuelle sammenslutningene?  

Den gjennomførte kartleggingen tyder på at sammenslutningene vil ha ulike konsekvenser i de 

tre tilfellene:  

• Sammenslutningen mellom Tjeldsund og Skånland medfører en betydelig reduksjon i 

særlig det lokale vertskommunesamarbeidet i forhold til Evenes, jf. nærmere omtale av 

konsekvenser for de to utropte Norgesmesterne nedenfor. Ifølge kartleggingen vil nye 

Tjeldsund kommune delta i 32 interkommunale ordninger fra 2020, som er litt over 

gjennomsnittet for Troms.   

• Nye Hammerfest kommune medfører også en omfattende reduksjon i det lokale 

interkommunale samarbeidet fra 1.1.2020, jf. tabell med oversikt over ordninger som legges 

ned nedenfor. Det er funnet 16 bilaterale ordninger mellom Hammerfest og Kvalsund som 

nedlegges som følge av sammenslutningen. Det gjelder et omfattende samarbeid om bl.a. 

IKT, lønn, skatt, økonomi, plan, oppmåling, byggesak, landbruk, legevakt, PPT, NAV, 

brannvern og avfall/renovasjon, jf. oversikt nedenfor. Nye Hammerfest kommune vil ha 19 

registrerte interkommunale ordninger fra 2020, som er omtrent som gjennomsnittet i 

Finnmark.   

• Senja kommune medfører en mindre reduksjon i det interkommunale samarbeidet, noe som 

henger sammen med at alle de fire kommunene har hatt et omfattende samarbeid mot andre 

kommuner i Midt-Troms før sammenslutningen. Lenviks nærmeste, største og mest 

integrerte nabokommune, Sørreisa, er heller ikke en del av sammenslutningen6. I 

kartleggingen er det funnet seks lokale ordninger internt på Senja som nedlegges som følge 

av sammenslutningen. Det gjelder en felles legetjeneste, samarbeid om barneverntjeneste, 

barnevernvakt, brannvern, bibliotek og kompetansesamarbeid innenfor grunnskoler og 

barnehager. Sistnevnte ordning skal videreføres sammen med Sørreisa etter 

sammenslutningen.  I tillegg er et vedtatt at et regionalt kompetansesamarbeid innenfor 

helse- og sosialsektoren i Midt-Troms skal legges ned med virkning fra 1.1.2020 (LØKTA).  

Kartleggingen tilsier at Senja kommune vil delta i 29 interkommunale ordninger fra 2020, 

som er rundt gjennomsnittet for kommunene i Troms.   

 

6 Sørreisa har 3500 innbyggere, gjennomsnittlig reisetid på 25 minutter til Lenvik (Finnsnes) og 30 prosent daglig utpendling 

av arbeidstakere til Lenvik.  
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Som andre mulige fordeler av sammenslutningene, kan det pekes på to mulige gevinster for det 

videre samarbeid:  

• Det blir færre aktører og avtaleparter i alle gjenværende og evt. nye interkommunale 

ordninger. Det kan bety fordeler i form av et enklere og mer oversiktlig regionalt samarbeid.  

• Kommunesammenslutningene kan medføre mindre prosesskostnader og en enklere 

kommunedialog ifht. Fylkesmannen, fylkeskommunen og andre aktører 

Sammenslutningene kan også tenkes å medføre nye utfordringer for det videre interkommunale 

samarbeidet. Etableringen av særlig Senja kommune medfører økte forskjeller i 

kommunestørrelse i Midt-Troms, noe som kan påvirke kommunenes prioriteringer og det indre 

liv i det regionale samarbeidet. I forbindelse med sammenslutningen er det vektlagt Senja 

kommune skal være en aktiv motor og samarbeidspart i forhold til nabokommunene. I prosessen 

rundt sammenslutningen er det samtidig signalisert at Senja kommune primært ønsker å selge 

tjenester til nabokommuner, framfor opprettelse av nye interkommunale styrer og selskaper.    

Sammenslutningene kan også medføre mindre interesse for å løse småkommunenes 

utfordringer. Det kan ha sammenheng med at det oppfattes som lite attraktivt å være 

vertskommune, samtidig som de nye og større kommunene kan få økt interesse for samarbeid 

med andre store kommuner. De nye kommunene kan også vektlegge at nabokommunene må ta 

konsekvensene av egne veivalg i kommunereformen.   

Nedenfor følger en oversikt over registrerte samarbeidsordninger som legges ned som følge av 

kommunesammenslutningen mellom Hammerfest og Kvalsund. Dernest følger en tabell med 

oversikt over registrerte samarbeidsordninger for nye Tjeldsund kommune.  

  

Tabell 2.3 Interkommunale samarbeidsordninger som legges ned som følge av 

kommunesammenslutningen mellom Hammerfest og Kvalsund fra 1.1.2020  

Nr Navn på samarbeidsordning

1 Felles lønnsfunksjon Hammerfest-Kvalsund

2 Kemner Hammerfest-Kvalsund

3 Innkjøpssamarbeid Hammerfest-Kvalsund

4 Økonomitjenester Hammerfest-Kvalsund

5 Byggesaksforvaltning Hammerfest-Kvalsund

6 Deling og oppmåling Hammerfest-Kvalsund

7 Plansamarbeid Hammerfest-Kvalsund

8 Felles IKT-funksjon Hammerfest-Kvalsund

9 KAD-senger Hammerfest-Kvalsund

10 Hammerfest og Kvalsund legevakt

11 Hammerfest Legevaktsentral

12 NAV Hammerfest og Kvalsund

13 PPT Hammerfest og Kvalsund

14 Landbrukssamarbeid Kvalsund-Hammerfest

15 Felles brannsjef Hammerfest-Kvalsund

16 Finnmark Ressursselskap AS
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Tabell 2.4 Registrerte samarbeidsordninger for nye Tjeldsund kommune fra 1.1.2020 

2.9 Samarbeid på tvers av fylkesgrenser 

I kartleggingen er det funnet 35 interkommunale samarbeidsordninger som krysser dagens 

fylkesgrense mellom Nordland og Troms og 8 ordninger som krysser dagens grense mellom 

Troms og Finnmark. Det er også funnet noen ordninger som krysser flere fylkesgrenser og i tre 

tilfeller også riksgrensen mellom Norge og Finland, jf. konkretisering nedenfor. 

Nr Navn på samarbeidsordning

1 Komrev nord IKS

2 110-Sentralen i Troms

3 Interkommunalt arkiv Tromsø IKS (IKAT)

4 SMISO Troms

5 Kommunekraft AS

6 Midtre Hålogaland Friluftsråd

7 Hålogaland ressursselskap IKS

8 Hålogaland interkommunale politiske råd-Hålogalandsrådet 

9 Hålogaland Revisjon AS

10 Hålogaland Kraft AS

11 IUA Sør-Troms

12 Bps Nord-Hålogalandsbrua AS

13 Harstad Legevaktsentral

14 PPT Harstad

15 Sør-Troms og Ofoten interkommunale skadefellingslag

16 Sør-Troms museum

17 Flyplassutvalget for Harstad og Narvik lufthavn

18 Harstad krisesenter

19 KAD-senger Harstad

20 Veterinærvaktområde Harstad og Tjeldsund

21 Kompetanseregion Sør-Troms

22 Barnevernvakt Harstad

23 ETS Fysioterapi

24 ETS jordmortjeneste

25 ETS Kommuneoverlege

26 ETS kommunepsykolog

27 ETS Kreftkoordinator

28 ETS Kulturskole

29 ETS Medisinske senter

30 ETS-legevakten

31 Brannsamarbeid Harstad-Tjeldsund

32 Kvitfors felleskommunale vannverk AS
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Tabell 2.5 Interkommunale samarbeidsordninger i Troms og Finnmark som krysser 

fylkesgrenser  

Dagens interkommunale samarbeid på tvers av fylkesgrensen mellom Troms og Nordland 

omfatter samarbeid om alle typer kommunale oppgaver, inkludert administrasjon, 

velferdstjenester og utviklingsoppgaver. Samarbeidet vil også omfatte Hålogaland 

interkommunale politiske råd fra 1.1.2020, etter vedtatt sammenslutning mellom Sør-Troms 

Regionråd og Ofoten Regionråd. Til dette kommer 13 andre interkommunale ordninger i 

samme geografiske område, som er etablert mellom Narvik, Evenes og andre kommuner i 

Nordland. Det betyr at kommunene i den nyetablerte Hålogalandsregionen for tiden deltar i 

minst 48 interkommunale ordninger rundt dagens fylkesgrense.  

Med unntak for en spesiell situasjon i det nye Viken fylke, er Hålogalandsregionen etter all 

sannsynlighet den mest oppsplittede kommuneregionen i hele landet som involverer nye 

fylkesgrenser. Det kan nevnes at NIVI fant 76 samarbeidsordninger som krysset fylkesgrensen 

mellom Nord- og Sør-Trøndelag i en kartlegging i 20137. De to Trøndelagsfylkene sluttet seg 

frivillig sammen med virkning fra 1.1.2018.    

 

7 NIVI Rapport 2013:2 Samarbeidstrender og utfordringsbilde i Sør-Trøndelag (s.40) 

Grensekryssende ordninger Antall Prosent Konkretisering

Troms-Nordland 35 13,1

I hovedsak lokale og regionale ordninger mellom kommuner i Sør-

Troms og Ofoten. I tillegg noen få større regionale ordninger. Se 

nærmere konkretisering. 

Troms-Finnmark 8 3,0

I hovedsak lokale ordninger mellom Alta, Loppa og Kvænangen 

som felles PPT, barnevern, barnevernvakt (inkl. Hasvik), 

arbeidsgiverkontroll, Alta Kraftlag SA og Kunnskapsparken Origo 

Nord AS. I tillegg kommer felles skogbrukssjef for Kvænangen og 

kommunene i Finnmark og Aurora Kino AS (eid av Tromsø, Alta og 

Sør-Varanger).

Flere fylker 5 1,9

Gjelder Komrev Nord IKS, Kommunekraft AS, Lønnssamarbeid 

Nordkapp-Bergen, Felles skatteoppkrever Nordkapp-Bodø og 

Arbeidsgiverkontroll Kautokeino-Narvik.

Finnmark-Finland 3 1,1

Gjelder samarbeid med den finske kommunen Utsjok i Øst-

Finnmark Avfallsselskap ANS, Tana Nærings- og Utredningssenter 

AS (SEG) og Vann og avløp Karasjok-Utsjok.

Innenfor Troms/Finnmark 217 81,0

Sum alle ordninger 268 100,1
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Tabell 2.6 Interkommunale samarbeidsordninger som krysser fylkesgrensen mellom Nordland 

og Troms 

 

Tabell 2.7 Interkommunale samarbeidsordninger mellom Narvik, Evenes og andre kommuner 

i Nordland 

Nr Navn samarbeidsordning

Antall 

kommuner

1 110-sentralen i Salten Brann IKS 44

2 K-Sekretariatet IKS 24

3 Midtre Hålogaland Friluftsråd 12

4 Hålogaland ressursselskap IKS 9

5 Hålogaland interkommunale politiske råd-Hålogalandsrådet 8

6 Hålogaland Revisjon AS 8

7 Hålogaland Kraft AS 7

8 Bps Nord-Hålogalandsbrua AS 6

9 Harstad Legevaktsentral 6

10 PPT Harstad 6

11 Sør-Troms og Ofoten interkommunale skadefellingslag 6

12 Flyplassutvalget for Harstad og Narvik lufthavn 5

13 Harstad krisesenter 5

14 Innkjøpssamarbeid i Ofoten 5

15 KAD-senger Harstad 5

16 Narvik og omegn krisesenter 5

17 Ofoten Brann IKS 5

18 Veterinærvaktområde Harstad og Tjeldsund 5

19 Veterinærvakt Sortland/Vesterålen 4

20 ETS Fysioterapi 3

21 ETS jordmortjeneste 3

22 ETS Kommuneoverlege 3

23 ETS kommunepsykolog 3

24 ETS Kreftkoordinator 3

25 ETS Kulturskole 3

26 ETS Medisinske senter 3

27 ETS-legevakten 3

28 Harstad interkommunale legevakt 3

29 Innkjøpssamarbeid Harstad 3

30 Legevakten i Narvik 3

31 NAV Narvik-Evenes-Gratangen 3

32 Veterinærvaktområde Narvik 3

33 Arktisk Filharmoni AS 2

34 Helsetjenester Lødingen-Kvæfjord 2

35 Kvitfors felleskommunale vannverk AS 2

Nr Samarbeidsordning

Antall 

kommuner

1 Interkommunalt Arkiv Nordland (IKAN) 40

2 IUA Ofoten 7

3 PPT Ofoten 6

4 Lødingen arbeidssenter AS 6

5 Barnevernvakt Narvik 6

6 IKT drift Narvik-Evenes 4

7 Felles barnevern Narvik 4

8 Kommuneadvokat Narvik-Evenes 2

9 Kemner Narvik-Evenes 2

10 Havnesamarbeid Narvik-Evenes 2

11 Byggesak Narvik-Evenes 2

12 Kart og oppmåling Narvik-Evenes 2

13 KAD-senger Narvik 2
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2.10  Hva skjer med de to Norgesmesterne? 

I tidligere kartlegginger har NIVI utropt Evenes og Tjeldsund som Norgesmestere i 

interkommunalt samarbeid, basert på kartlegging av 50 ordninger og et uvanlig omfattende 

vertskommunesamarbeid i 20148.   

For å ta rede på hva som skjer etter at Tjeldsund slår seg sammen med Skånland, samtidig som 

et nytt regionalt samarbeid er under utvikling i Sør-Troms og Ofoten, er Evenes kommune 

inkludert i kartleggingen.  

Basert på dialog med rådmannen i Evenes, er det grunnlag for å trekke følgende konklusjoner:  

• Omfanget på det interkommunale samarbeidet blir noe mindre enn tidligere etter 

restrukturering. Antall samarbeidsordninger går ned fra 50 til 38 registrerte ordninger for 

Evenes. Antall ordninger for Tjeldsund går ned fra 50 til 32 etter 

kommunesammenslutningen med Skånland.  

• Det omfattende vertskommunesamarbeidet mellom Evenes og dagens Tjeldsund kommune 

avvikles. Oppgavene restruktureres og løses dels ved økt egenregi i Evenes kommune, dels 

ved videreføring av tjenestesamarbeid sammen med Tjeldsund og Skånland (tidligere ETS-

samarbeidet), dels gjennom nye samarbeidsavtaler med nye Narvik kommune.  

• Økt egenregi gjelder strategiske oppgaver som vurderes som viktige «å ha i eget hus» som 

selvstendig kommune. Det gjelder i første rekke økonomifunksjon, arealplan og viktige 

sektorplaner som hovedplan for vann og avløp. Også andre oppgaver «tas hjem» som 

landbruksforvaltning og drift og vedlikehold av bygg og teknisk infrastruktur.  

• Det meste av det såkalte ETS-samarbeidet videreføres mellom nye Tjeldsund kommune og 

Evenes. Det gjelder samarbeid om helseoppgaver, herunder medisinsk senter med 

legetjeneste, kommuneoverlege, jordmor, kommunepsykolog og kreftkoordinator. Det 

gjelder også samarbeid om fysioterapi inkl. kommunefysioterapeut. Det tidligere ETS-

rådet, som fungerte som et eget regionråd for tre kommuner, er nedlagt. Bruken av begrepet 

ETS utgår 31.12.2020. 

• Økt interkommunalt samarbeid med Narvik er inngått på en rekke områder som IKT-

funksjon, kommuneadvokat, skatteoppkrever, barnevern og akuttberedskap i barnevernet, 

NAV-kontor (sammen med Gratangen), KAD-senger, kart og oppmåling, byggesak og 

havnesamarbeid.  

• Evenes deltar i Ofoten PPT, Ofoten Brann, Narvik Krisesenter og flere andre 

samarbeidsordninger i Nordland. Det tidligere regionale kompetansekontoret i Ofoten 

(RKK Ofoten) er nedlagt. Det er også ordningen med regionale næringsfond i Nordland, 

der regionrådene forvaltet regionale utviklingsmidler etter avtale med fylkeskommunen. De 

regionale næringsfondene ble avviklet i 2014.  

I lys av at kommunenes brede ansvar for kompetansekrevende oppgaver og en rivende regional 

utvikling i Hålogalandsregionen, må det forventes fortsatt dynamikk i kommunesamarbeidet.   

 

 

 

 

  

 

8 NIVI Rapport 2014:2 Revidert status for interkommunalt samarbeid i Nordland (s.20) 
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3 Sektorvis gjennomgang av dagens ordninger 

Nedenfor følger nærmere beskrivelser av samarbeidets innhold med utgangspunkt i en 

sektorinndeling av registrerte ordninger.   

3.1 Sektorfordeling 

Den første figuren nedenfor viser hvordan de registrerte ordningene fordeler seg etter en grov 

sektorinndeling.  

I Troms er over en tredjedel av samarbeidsordningene knyttet til helse- og sosialsektoren. Rundt 

20 prosent av ordningene finnes innenfor hhv. «natur, kultur og næring» og teknisk sektor. 

Færrest ordninger er registrert innenfor kommunal administrasjon og undervisningssektoren, 

hver med i overkant av 10 prosent av ordningene.  

I Finnmark fordeler samarbeidet seg jevnt på fire hovedsektorer, med relativt mange ordninger 

innenfor administrasjon og få ordninger innenfor undervisning, sett i forhold til Troms.  

 

Figur 3.1 Grov sektorfordeling av registrerte samarbeidsordninger i Troms og Finnmark. 

Prosent av alle ordninger i hvert av fylkene. N=268. 

I den neste figuren er ordningene fordelt etter en fin sektorinndeling, som gir mer informasjon 

om samarbeidets innhold. Kommunene i Finnmark skiller seg ut med uvanlig mange 

samarbeidsordninger innenfor kommunal administrasjon. Ut fra nærmere opplysninger går det 

fram at rundt halvparten av disse ordningene dreier seg om lokale avtaler om gjennomføring av 

arbeidsgiverkontroll i regi av skatteoppkrever i hhv. Alta, Hammerfest og Sør-Varanger.  

Det er grunn til å merke seg at kommunene i Finnmark samarbeider betydelig mindre med andre 

kommuner om helsetjenester sammenliknet med tilsvarende i Troms. Ekstreme reiseavstander 

og mer formalisert samarbeid med statlig helseforetak (sykestuer) kan være en del av 

forklaringen. Svakere økonomiske insentiver og ulik kultur for samarbeid kan også spille inn.   
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I det omfattende kommunesamarbeidet om helsetjenester i Troms, finnes eksempler på 

lokalmedisinske sentre med samarbeid om en rekke lovpålagte oppgaver, jf. nærmere oversikt 

over konkrete ordninger nedenfor.  

Helsesamarbeidet i Troms skiller seg også ut i forhold til tall fra Nordland fra 2014. I lys av 

samhandlingsreformen og nye lovpålagte krav til kommunehelsetjenester, er det grunn til å tro 

at det har vært vekst i helsesamarbeidet i Nordland etter 2014.    

 

Figur 3.2 Fin sektorfordeling av registrerte samarbeidsordninger i Troms og Finnmark. 

Referansetall fra Nordland 2014. Prosent. N=268. Kilde: NIVI 

3.2 Regionrådene i Troms og Finnmark 

I Troms og Finnmark finnes syv regionråd, jf. konkretisering nedenfor. Fra 1.1.2020 erstatter 

Hålogaland interkommunale politiske råd (Hålogalandsrådet) Sør-Troms Regionråd og Ofoten 

Regionråd. Hålogalandsrådet er blant Norges første interkommunale politiske råd etter de nye 

reglene i ny kommunelov, sammen med Gardermoregionen interkommunalt politisk råd 

(GRIP), som ble etablert 1.1.2019. 

Av beskrivelsen framgår at regionrådene har ganske ulikt aktivitetsnivå og forskjellig 

organisering. Ávjovárre Urfolksregion, som er regionråd for Kautokeino og Karasjok, skiller 

seg ut med lavt aktivitetsnivå og minimumsorganisering. Øst-Finnmark Regionråd ser ut til å 

jobbe mye med høringsuttalelser og politiske resolusjoner, mens regionrådene i særlig Nord-

Troms og Midt-Troms er vesentlig tyngre organisert for å drive fram interkommunalt samarbeid 

om tjenester og regionale utviklingsoppgaver. Koplinger til fylkeskommunen og de andre 

regionale utviklingsaktørene virker å være løs og ganske ulik mellom regionrådene. Et felles 

kjennetegn er at regionrådene preges av mange løpende prosjekter og små sekretariater med lite 

bemanning til å ivareta utviklingsoppgaver, jf. konkretisering i tabellen nedenfor. De syv 

regionrådene i Troms og Finnmark har samlet sett under 10 årsverk i faste stillinger knyttet til 

sekretariatsfunksjoner. 

113



- NIVI Analyse AS 

 26 

 

 

Tabell 3.1 Regionrådene i Troms og Finnmark 

 

 

Regionråd Deltakere Organisering og aktiviteter

Hålogaland interkommunale 

politiske råd (Hålogalandsrådet) 

Harstad, Ibestad, 

Kvæfjord, Tjeldsund, 

Lavangen, Gratangen, 

Narvik, Evenes 

Operativt fra 1.1.2020. Representantskap med ordførere, 

opposisjonsledere, rådmenn og daglig leder med møte- og talerett. AU med 

leder, nestleder og daglig leder med møterettt. Saksområder definert med 

utgangspunkt i felles næringsplan/utviklingsplan. Fast tilsatt daglig leder. 2 

årsverk i sekretariatet fra oppstart.  

Midt-Troms Regionråd

Senja, Sørreisa, 

Dyrøy, Målselv, 

Bardu, Salangen

Salangen og nye Senja kommune med fra 1.1.2020. Regionråd med 

ordførere. Midt-Tromstinget med 31 medlemmer velges blant 

formannskapets medlemmer. Rådmannsgruppe utgjør administrativt råd 

som oppnevner faste samarbeidsfora innenfor teknisk, kultur, miljø, 

personal/opplæring, økonomi, næringsarbeid. Administrativt råd er 

overordnet de enkelte samarbeidstjenestene, og skal kunne opprette 

fagstyre for hver av virksomhetene som er opprettet i hht KL § 27.  

Bestemmelser om PPD, Pedagogisk senter og Senja Lab inngår i 

regionrådets vedtekter. Fast tilsatt daglig leder med kontor på Finnsnes. 

Tilsetting av ledere ved avdelingene tilligger administrativt råd. 

Nord-Troms Regionråd 

Nordreisa, 

Kvænangen, Skjervøy, 

Kåfjord, Storfjord, 

Lyngen

Ny selskapsavtale fra 2018. Formannskapene utgjør representantskap, 

styre med ordførere, arbeidsutvalg med rådsordfører, leder 

rådmannsutvalg (RU) og sekretariatsleder. Rådmannsutvalg med tale- og 

forslagsrett. Daglig leder i 100% stilling, hvorav ca. 30% dedikert RU. I 

tillegg ca 20% stilling dedikert RU og 30% merkantil stilling. Studiesenter 

organisert som avdeling i regionrådet. Regional ungdomssatsing (RUST) og 

Næringsutviklere i NT (NUNT) organsiert som underutvalg med egne 

vedtekter. Har hatt prosjektstillinger knyttet til Nærings- og utviklingsplan 

for Nord-Troms 2016-2018 hhv. prosj.leder for Kompetanseløftet Nord-

Troms (50%), entreprenørsatsingen HoppIDÉ (deltid) og Boligprosjektet 

med egen prosjektleder. Andre prosjekter: Forskningsnode Nord-Troms, 

Mastergradsstipend Nord-Troms, Regional strategi for infrastruktur, 

«Drivkraft Nord-Troms». Nå egen prosjektstilling til Drivkraft Nord-Troms.

Tromsø-områdets Regionråd

Tromsø, Karlsøy, 

Balsfjord

9 politikere i rådet, 3 fra hver kommune inkl. ordfører/varaordfører og 

ordfører/byrådsleder. Ordførere og byrådsleder i arbeidsutvalg. Rådmenn i 

Administrativt utvalg. Fast tilsatt daglig leder. Handlingsprogram 2018-19 

med aktiviteter knyttet til oppfølging av regionreformen, utvidelse av 

regionrådet, dialog med Tromsbenken og fylkesrådet og rullering av 

Kystplan Tromsøregionen sammen med Lyngen og Målselv. Øvrige 

aktiviteter knyttet til samferdsel, næringsutvikling, interkommunalt 

samarbeid og barn og unge.

Vest-Finnmark Regionråd

Hammerfest, Alta, 

Loppa, Hasvik, 

Måsøy, Nordkapp, 

Porsanger

Regionråd med 18 politikere, 3 fra hhv. Hammerfest og Alta, 2 fra øvrige 

kommuner. Rådmennene har tale- og forslagsrett. Daglig leder i 100% 

stilling, kontorsted Hasvik. Strategiplan 2020-23 med mål om økt 

tjenestekvalitet og næringsvekst angir 50% innsats i politisk samarbeid, 25% 

interkommunalt samarbeid og 25% næringsvekst. Prosjekter om 

infrastruktur og transporttjenester i Vest-Finnmark, verdiskapning i fiskeri 

og havbruk og bolyst. Arrangerer Forum Marine næringer og Ung 2019. 

deltar i Forsvarsforum sammen med de andre regionrådene.

Øst-Finnmark Regionråd

Vardø, Vadsø, 

Lebesby, Gamvik, 

Berlevåg, Tana, 

Nesseby, Båtsfjord, 

Sør-Varanger

Regionråd med 18 politikere, to fra hver kommune. Rådmenn med tale- og 

forslagsrett. Styre med 3 medlemmer.  Daglig leder i 100% stilling lokalisert 

til Kirkenes. Arbeider for det meste med høringssvar og politiske uttallelser i 

aktuelle saker.

Ávjovárre Urfolksregion Kautokeino, Karasjok

Regionråd med 4 politikere, to fra hver kommune, rådmennene har tale- og 

forslagsrett. Kommunene har felles IKT-funksjon med Porsanger. For øvrig 

liten aktivitet som regionråd.
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3.3 Samarbeid om administrasjon 

I kartleggingen er det funnet 41 ordninger innenfor kommunal administrasjon og støttetjenester. 

Fem av ordningene gjelder Hammerfest og Kvalsund, som fram til sammenslutningen 1.1.2020 

har hatt samarbeid om IKT, kemner, lønnsfunksjon, økonomitjenester og innkjøp. 

Kartleggingen tilsier samarbeidet om administrasjon og støttetjenester vil ha følgende omfang 

fra årsskiftet:   

• 5 samarbeid om IKT  

• 4 felles skatteoppkrevere med tillegg av 13 bilaterale avtaler om gjennomføring av 

arbeidsgiverkontroll 

• 2 samarbeid om lønn og regnskap  

• 4 samarbeid om innkjøp  

• 3 samarbeid om revisjonstjenester 

• 3 samarbeid om sekretariat for kontrollutvalg (kontrollutvalgssekretariat) 

• 2 samarbeid om arkiv 

Det formaliserte interkommunale samarbeidet om IKT er begrenset til tre ordninger i Troms og 

to i Finnmark. Samarbeidet berører 10 kommuner i Troms og fem i Finnmark. I tillegg kommer 

et pågående samarbeid mellom IT-avdelingen i Tromsø kommune (TROMKOM IT) og nye 

Senja kommune, som er under utvikling. Det betyr at det er mest vanlig at kommunene har sin 

egen IKT-funksjon, med varierende størrelse ut fra behov og samarbeid med andre offentlige 

og private aktører.  

Kommunene i Nord-Troms har en regional IKT-løsning som omfatter fem av kommunene, alle 

unntatt Lyngen som meldte seg ut i 2014. Kommunene har felles IKT-leder og for tiden 12 

ansatte ute i kommunene med tillegg av lærlinger og utplasserte fra NAV som jobber mot felles 

datasenter. Nye vedtekter med endret organisering er til vurdering. De tre kommunene som 

samarbeider gjennom Astafjord IKT (Salangen, Lavangen, Gratangen) var blant de første 

kommunene i landet som innførte skybasert IKT-plattform. Den felles IKT-avdelingen har for 

tiden tre ansatte.  

Dagens IKT-organisering preges for øvrig av IKT-avdelinger med solide fagmiljøer i de største 

bykommunene, som kan ivareta både driftsfunksjoner og utviklingsoppgaver. Tromsø 

kommune gjennomfører for tiden et toårig prosjekt om felles digital grunnmur, der formålet er 

å initiere regionalt samarbeid om anskaffelse og utvikling av felles digitale løsninger. Prosjektet 

er støttet av Fylkesmannen, slik at andre kommuner i regionen kan benytte seg av den digitale 

grunnmuren. For tiden er Senja, Bardu og Gamvik pilotkommuner i prosjektet.   

Samarbeid om skatteoppkreving foregår i form av fire helhetlige løsninger med felles 

skatteoppkrever, hvorav to i Troms og to i Finnmark. Nordkapp kommune har valgt en original 

løsning ved at det er kemneren i Bodø kommune som for tiden er skatteoppkrever i Nordkapp. 

Forøvrig finnes 14 bilaterale avtaler om gjennomføring av arbeidsgiverkontroll. 

Skatteoppkreveren i Alta har avtale med seks andre kommuner.    

Stortinget nylig har vedtatt at staten skal overta den kommunale skatteoppkrevingen. 

Overføringen skal etter planen skje fra 1. juni 2020. De kommunale oppgavene skal legges til 

56 statlige skattekontorer spredt over hele landet. Dermed vil all kommunal og interkommunal 

organisering av skatteinnkreving utgå. 

For øvrig er det grunn til å merke seg svært lite interkommunalt samarbeid om støttefunksjoner 

som lønn og regnskap. I kartleggingen finner vi ingen eksempler på mer helhetlig samarbeid 

om felles økonomikontor, heller ikke felles personalfunksjon. Det er grunn til å merke seg at 

Nordkapp kommune også har valgt en original løsning for lønnsfunksjon, som utføres i et 
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samarbeid med Bergen kommune. Det interkommunale samarbeidet om innkjøp er også 

begrenset og virker ganske tilfeldig organisert. I tillegg til de interkommunale avtalene om 

innkjøpssamarbeid, finnes et privat firma i Vadsø med navn Finnut Consult AS som for tiden 

varetar rammeavtaler for 14 kommuner i Troms og Finnmark9. 

 

Tabell 3.2 Interkommunale samarbeidsordninger innenfor administrasjon og støttetjenester. 

Ekskl. ordninger som utgår som følge av kommunesammenslutninger.  

 

9 Felles rammeavtaler skal være inngått med følgende kommuner: Vadsø, Nesseby, Tana, Sør-Varanger, Karasjok, Kautokeino, 

Porsanger, Gamvik, Nordkapp, Loppa, Målselv, Ibestad, Salangen og Lavangen. 

Nr Navn samarbeidsordning Deltakere

1 IKT-samarbeid Harstad-Ibestad Harstad, Ibestad

2 IKT-samarbeid Nord-Troms Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord

3 Astafjord IKT Salangen, Lavangen, Gratangen

4 IKT Nesseby-Tana Tana, Nesseby

5 IKT-samarbeid Avjovarre Karasjok, Kautokeino, Porsanger

6 Astafjord kemnerkontor Salangen, Lavangen, Gratangen

7 Felles kemner Målselv-Ibestad Målselv, Ibestad

8 Felles skatteoppkrever Alta-Porsanger Alta, Porsanger

9 Felles skatteoppkrever Nordkapp-Bodø Nordkapp, Bodø

10 Arbeidsgiverkontroll Nord-Troms Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

11 Arbeidsgiverkontroll Senja Senja, Sørreisa, Dyrøy, Målselv, Bardu

12 Arbeidsgiverkontroll Alta-Berlevåg Alta, Berlevåg

13 Arbeidsgiverkontroll Alta-Hasvik Alta, Hasvik

14 Arbeidsgiverkontroll Alta-Karasjok Alta, Karasjok

15 Arbeidsgiverkontroll Alta-Kvænangen Alta, Kvænangen

16 Arbeidsgiverkontroll Alta-Lebesby Alta, Lebesby

17 Arbeidsgiverkontroll Alta-Loppa Alta, Loppa

18 Arbeidsgiverkontroll Hammerfest-Alta Hammerfest, Alta

19 Arbeidsgiverkontroll Hammerfest-Nesseby Hammerfest, Nesseby

20 Arbeidsgiverkontroll Narvik-Kautokeino Narvik, Kautokeino

21 Arbeidsgiverkontroll Sør-Varanger-Andøy Sør-Varanger, Andøy

22 Arbeidsgiverkontroll Sør-Varanger-Gamvik Sør-Varanger, Gamvik

23 Astafjord lønn og regnskap Salangen, Lavangen, Gratangen

24 Lønnssamarbeid Nordkapp-Bergen Nordkapp, Bergen

25 Innkjøpssamarbeid Harstad Harstad, Kvæfjord, Lødingen

26 Innkjøpssamarbeid i Ofoten Narvik, Evenes, Gratangen

27 Innkjøpssamarbeid Nord-Troms Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

28 Innkjøpssamarbeid Tromsø-Karlsøy-Balsfjord Tromsø, Karlsøy, Balsfjord

29 Hålogaland Revisjon

Bardu, Dyrøy, Gratangen, Lavangen, Salangen, Tjeldsund, 

Narvik, Evenes

30 Komrev nord IKS

Tromsø, Harstad, Kvæfjord, Ibestad, Tjeldsund, Gratangen, 

Lavangen, Bardu, Salangen, Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Senja, 

Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, 

Nordreisa, Kvænangen, Berlevåg, Gamvik, Lebesby, Vardø, 

Narvik, Ballangen, Tysfjord, Evenes, Lødingen, Sortland, Bø, 

Hemnes 

31 Vest-Finnmark Kommunerevisjon IKS (VEFIK)

Hammerfest, Alta, Loppa, Hasvik, Måsøy, Nordkapp, 

Porsanger, Kautokeino, Karasjok, Båtsfjord, Nesseby, Tana, 

Vadsø, Sør-Varanger

32 Kontrollutvalgan IS

Vardø, Vadsø, Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Tana, Nesseby, 

Båtsfjord, Sør-Varanger

33 Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS (KUSEK)

Hammerfest, Alta, Loppa, Hasvik, Måsøy, Nordkapp, 

Porsanger, Kautokeino, Karasjok

34 K-Sekretariatet IKS

Kåfjord, Kvænangen, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy, Storfjord, 

Senja, Målselv, Sørreisa, Balsfjord, Karlsøy, Tromsø, Harstad, 

Ibestad, Kvæfjord, Bø, Evenes, Hadsel, Lødingen, Øksnes, 

Sortland 

35 Interkommunalt arkiv Tromsø IKS (IKAT)

Kvæfjord, Tjeldsund, Ibestad, Lavangen, Gratangen, Bardu, 

Salangen, Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Senja, Balsfjord, Karlsøy, 

Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen

36 IKA Finnmark IKS

Vardø, Vadsø, Hammerfest, Kautokeino, Alta, Loppa, Hasvik, 

Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Karasjok, Lebesby, Gamvik, 

Berlevåg, Tana, Nesseby, Båtsfjord, Sør-Varanger
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3.4 Samarbeid om helsetjenester  

I kartleggingen er det registrert følgende samarbeidsordninger innenfor 

kommunehelsetjenesten:  

• 3 helhetlige helsesamarbeid i form av lokalmedisinsk senter eller distriktsmedisinsk senter  

• 1 lærings- og mestringssenter for brukere med kroniske lidelser (Tromsø) 

• 13 samarbeid om felles legetjeneste og legevakt, inkludert noen integrerte samarbeid om 

kommuneoverlege og legevaktsentral  

• 4 andre samarbeid om legevaktsentral 

• 4 samarbeid om øyeblikkelig hjelp senger (KAD-senger), som regel i tilknytning til 

legevakt 

• 8 samarbeid om jordmortjeneste 

• 2 samarbeid om kreftkoordinator  

• 1 samarbeid om kreftpoliklinikk  

• 1 samarbeid om fysioterapi inkl. kommunefysioterapeut  

• 1 samarbeid om kommunepsykolog  

• 1 samarbeid om diabetessykepleier  

• 1 samarbeid om laboratorium innenfor miljørettet helsevern  

Kommunesammenslutninger medfører at Senjalegen og samarbeid om legevakt og KAD-

senger mellom Hammerfest og Kvalsund utgår.  

I medisinsk senter for kommunene Tjeldsund og Evenes inngår legetjeneste, 

kommuneoverlege, jordmor, kommunepsykolog og kreftkoordinator. De ulike tjenestene er her 

registrert som egne ordninger av hensyn til sammenlikning med andre kommuner. Det 

medisinske senteret er avtalefestet i én samordnet avtale.  Begrepet ETS opphører 31.12.19. 

I Troms finnes to distriktsmedisinske sentre (DMS) som kan inneholde tre typer tjenester, 

kommunale helsetjenester, interkommunale helsetjenester og desentraliserte statlige 

spesialisthelsetjenester.  

Midt-Troms DMS dekker tre kommuner (fra 2020) og inneholder en felles samfunnsmedisinsk 

avdeling med kommuneoverlegetjeneste, fem interkommunale øyeblikkelig hjelpsenger ved 

Avdeling for Behandling og Rehabilitering, samt felles interkommunal legevakt for Senja, 

Sørreisa og Dyrøy. Den samfunnsmedisinske avdelingen omfatter medisinskfaglig rådgiver, 

folkehelse/forebygging og beredskap/plan inkl. felles smittevernplan. 

Nord-Troms DMS dekker fire kommuner med ansvar for samhandling om kommunale 

helsetjenester og spesialisthelsetjenester, herunder områdegeriatrisk tjeneste, sykestue, 

medisinsk behandling og observasjon, jordmortjeneste /fødestue, hudbehandling, røntgen, 

dialyse, I-bedrift, ressurssenter for Huntington, samt diverse prosjekter og nettverk. Tilbudet er 

under utvikling, bl.a. innenfor samfunnsmedisin.  

Det kommunale lærings- og mestringssenteret i Tromsø tilbyr forebyggende aktiviteter overfor 

personer med kroniske lidelser som kols, kreft, overvekt, diabetes og psykisk helse. 

Et annet eksempel på helhetlig helsesamarbeid gjelder befolkningen i Indre Gullesfjord i 

Kvæfjord kommune, som får helsetjenester fra Lødingen kommune. Avtalen mellom Kvæfjord 

og Lødingen omfatter samarbeid om helsestasjon, skolehelsetjeneste og fysioterapi.   

Samarbeid om jordmortjeneste omfatter åtte interkommunale avtaler, hvorav to eksempler på 

regionalt samarbeid i hhv. Midt-Troms og Nord-Troms. Flere bilaterale avtaler i Finnmark 

dreier seg om kjøp av små stillingsprosenter for å dekke opp et lite og varierende behov.  
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Forøvrig er det registrert noen få samarbeid om kreftomsorg, fysioterapi, kommunepsykolog 

og diabeteskompetanse. Felles fysioterapitjeneste for Tjeldsund og Evenes omfatter fire 

avtalehjemler og et fast årsverk som kommunefysioterapeut. Samarbeid om kommunepsykolog 

er på gang flere steder i fylket og kan bl.a. bli avtalefestet som del Astafjordlegen.       

Det kan nevnes at Senja Lab yter laboratorietjenester innen miljørettet helsevern til kunder i 

Midt-Tromsregionen. Senja Lab er et tradisjonsrikt laboratorium som ble etablert i 1983 og har 

vedtekter som del av regionrådet. 

 

Tabell 3.3 Interkommunale samarbeidsordninger om kommunale helsetjenester.                       

Ekskl. ordninger som utgår som følge av kommunesammenslutninger.  

Nr Navn samarbeidsordning Deltakere

1 ETS Medisinske senter Evenes, Tjeldsund 

2 Samfunnsmedisinsk avdeling Midt-Troms DMS Senja, Sørreisa, Dyrøy

3 Nord-Troms DMS Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Kvænangen

4 Kommunalt lærings- og mestringssenter Tromsø Tromsø, Karlsøy

5 Legevakten i Narvik Narvik, Gratangen

6 Helsetjenester Lødingen-Kvæfjord Lødingen, Kvæfjord

7 Harstad interkommunale legevakt Harstad, Kvæfjord, Lødingen

8 ETS-legevakten Evenes, Tjeldsund 

9 ETS Kommuneoverlege Evenes, Tjeldsund 

10 Astafjordlegen Salangen, Lavangen, Ibestad 

11 Dyrøy og Sørreisa legekontor Dyrøy, Sørreisa

12 Interkommunal legevakt i Bardu Lavangen, Bardu, Salangen, Målselv, Ibestad

13 Felles kommuneoverlege Målselv-Bardu Målselv, Bardu

14 Finnsnes interkommunale legevakt Senja, Sørreisa, Dyrøy

15 Balsfjord og Storfjord legevakt Storfjord, Balsfjord

16 Nordkyn legetjeneste (NLT) Gamvik, Lebesby

17 Tana og Nesseby legetjeneste Tana, Nesseby

18 Tromsø Legevaktsentral Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Kvænangen, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

19 Harstad Legevaktsentral Harstad, Kvæfjord, Lødingen, Evenes, Tjeldsund

20 Legevaktsentral Nordreisa-Skjervøy Nordreisa, Skjervøy

21 Øst-Finnmark legevaktsentral

Sør Varanger, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Gamvik, Tana, Nesseby, 

Porsanger, Lebesby, Måsøy, Hasvik, Loppa

22 KAD-senger Harstad Harstad, Kvæfjord, Tjeldsund, Lødingen

23 KAD-senger Bardu Bardu, Lavangen, Salangen, Ibestad

24 KAD-senger Midt-Troms Senja, Sørreisa, Dyrøy

25 KAD-senger Balsfjord-Storfjord Balsfjord, Storfjord

26 ETS jordmortjeneste Evenes, Tjeldsund 

27 Jordmortjeneste Midt-Troms Senja, Sørreisa, Dyrøy

28 Interkommunal jordmortjeneste Nord-Troms Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Kvænangen

29 Jordmortjeneste Porsanger-Lebesby Porsanger, Lebesby

30 Jordmortjeneste Nesseby-Tana Nesseby, Tana

31 Jordmortjeneste Vadsø-Lebesby Vadsø, Lebesby

32 Jordmortjeneste Vadsø-Gamvik Vadsø, Gamvik

33 Jordmortjeneste Vadsø-Berlevåg Vadsø, Berlevåg

34 ETS Kreftkoordinator Evenes, Tjeldsund 

35 Kreftkoordinator Midt-Troms Senja, Sørreisa, Dyrøy

36 Kreftpoliklinikk Midt-Troms Senja, Sørreisa, Dyrøy

37 ETS Fysioterapi Evenes, Tjeldsund 

38 ETS kommunepsykolog Evenes, Tjeldsund 

39 Interkommunal Diabetessykepleier Lenvik Senja, Sørreisa, Dyrøy

40 Senja Lab Senja, Sørreisa
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3.5 Samarbeid om sosialtjenester 

I kartleggingen er det registrert følgende samarbeid innenfor den kommunale sosialtjenesten:  

• 7 felles barneverntjenester 

• 7 samarbeid om barnevernvakt 

• 4 helhetlige samarbeid om felles NAV-kontor 

• 1 begrenset samarbeid innenfor NAV   

• 7 krisentre (lovpålagt tilbud) 

• 2 andre incestsenter (SMISO) med avtaler med flere kommuner (frivillig tilbud) 

• 5 samarbeid om VTA-plasser og vernet bedrift, organisert som AS med kommunal 

eiermajoritet 

Kommunesammenslutningene medfører at samarbeid om barnevern mellom kommunene på 

Senja og felles NAV-kontor mellom Hammerfest og Kvalsund utgår.  

De felles barneverntjenestene er alle av lokal karakter, der to eller tre nabokommuner 

samarbeider. Befolkningsgrunnlag og dimensjonering av dagens barneverntjenester i Troms og 

Finnmark er nærmere dokumentert i kap.4.5.   

Krav til døgnkontinuerlig barnevernvakt er obligatorisk og organisert litt ulikt i lokale og 

regionale samarbeidsområder som dekker hele fylket.  

I fylket finnes fire helhetlige samarbeid om felles NAV-kontor, alle lokalisert i Troms. Ett av 

de interkommunale NAV-kontorene er nytt fra årsskiftet (Senja/Sørreisa). I tillegg kommer et 

mer begrenset samarbeid innenfor NAV mellom Harstad og Ibestad. I Finnmark finnes for tiden 

ingen kommuner som samarbeider om felles NAV-kontor. Samarbeidsmønsteret innenfor NAV 

kan være i bevegelse flere steder i fylket.   

Krisesenter i form av tilbud til personer som har vært utsatt for vold i nære relasjoner er et 

lovpålagt kommunalt tjenestetilbud. Tjenesten har vært finansiert med 80 prosent statsbidrag 

og 20 prosent finansiering fra kommunene. Tilbudet er i dag organisert i syv regionale 

krisesentre som dekker alle kommuner med unntak for Karasjok og Kautokeino, der krise- og 

incestsenteret i Karasjok nylig ble nedlagt fra 1.7.2019.   

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) er ikke et obligatorisk tilbud, men kan 

innebære interkommunalt samarbeid ved at kommunene kan velge å være avtalekommuner. 

Noen av krisesentrene fungerer som både krisesenter og incestsenter, som f.eks. Norasenteret i 

Sør-Varanger, som er krise- og incestsenter for kommunene i Øst-Finnmark. 

Forøvrig dekker kartleggingen fire tilfeller av interkommunalt samarbeid om VTA-plasser og 

vernet bedrift. I fylket finnes mange flere eksempler på vernet bedrift organisert som 

kommunalt foretak eller selskap uten delt eierskap med andre kommuner, evt. med små 

eierposter.  
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Tabell 3.4 Interkommunale samarbeidsordninger om sosialtjenester.                                              

Ekskl. ordninger som utgår som følge av kommunesammenslutninger. 

3.6 Samarbeid innenfor skoler og barnehager 

I kartleggingen er det registrert følgende samarbeidsordninger innenfor undervisningssektoren:  

• 10 interkommunale PP-tjenester, hvorav 7 i Troms og 3 i Finnmark 

• 3 samarbeid om tilsyn med barnehager, alle i Troms 

• 5 faste kompetanseregioner for samarbeid om kompetanseutvikling innenfor skoler og 

barnehager i Troms  

• 3 samarbeidsorganer for kompetanseutvikling i skole- og barnehagesektoren i Finnmark 

(RSK) 

• 2 samarbeid om studiesenter i hhv. Midt-Troms og Nord-Troms 

• 1 samarbeid om kulturskole 

Nr Navn samarbeidsordning Deltakere

1 Astafjord barneverntjeneste Salangen, Lavangen, Gratangen

2 Felles barnevern Dyrøy-Sørreisa Dyrøy, Sørreisa

3 Felles barnevern Nordreisa-Kåfjord Nordreisa, Kåfjord

4 Felles barnevern Alta - Kvænangen Alta, Kvænangen

5 Nordkyn barneverntjeneste Gamvik, Lebesby

6 Felles barnevern Berlevåg-Båtsfjord Berlevåg, Båtsfjord

7 Felles barnevern Nesseby-Tana Nesseby, Tana

8 Barnevernvakt Narvik Narvik, Evenes, Tjeldsund

9 Barnevernvakt Harstad Harstad, Kvæfjord

10 Barnevernvakt Midt- og Sør-Troms

Bardu, Dyrøy, Gratangen, Ibestad, Lavangen, Salangen, Målselv, 

Sørreisa

11 Barnevernvakt Tromsø Tromsø, Storfjord, Balsfjord

12 Barnevernvakt Alta Alta, Loppa, Hasvik, Kvænangen

13 Barnevernvakt Karasjok Karasjok, Kautokeino

14 Barnevernvakt Hammerfest Hammerfest, Måsøy

15 NAV Balsfjord-Storfjord Balsfjord, Storfjord

16 NAV Narvik-Evenes-Gratangen Narvik, Evenes, Gratangen

17 NAV Salangen, Lavangen, Dyrøy Salangen, Lavangen, Dyrøy

18 NAV Senja og Sørreisa Senja, Sørreisa

19 Begrenset NAV-samarbeid Harstad-Ibestad Harstad, Ibestad

20 Narvik og omegn krisesenter Narvik, Evenes, Gratangen

21 Harstad krisesenter Harstad, Kvæfjord, Ibestad, Tjeldsund

22 Krisesenteret i Midt-Troms Senja, Sørreisa, Dyrøy, Salangen, Lavangen, Bardu, Målselv

23 Krisesenter for Tromsø og omegn

Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, 

Skjervøy, Kvænangen

24 Alta Krisesenter Alta, Loppa

25 Krisesenteret i Hammerfest

Måsøy, Nordkapp, Hasvik, Berlevåg, Gamvik, 

Porsanger, Hammerfest

26 Norasenteret IKS

Vardø, Vadsø, Lebesby, Gamvik, Tana, Nesseby, Båtsfjord, Sør-

Varanger

27 SMISO Troms

Tromsø, Kvæfjord, Tjeldsund, Gratangen, Lavangen, Bardu, 

Salangen, Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Senja, Balsfjord, Karlsøy, 

Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen

28 SMISO Vest-Finnmark Alta, Loppa

29 VTA-plasser Harstad-Kvæfjord Harstad, Kvæfjord

30 Astafjord Vekst AS Salangen, Lavangen, Gratangen, Dyrøy

31 Mitra AS Senja, Sørreisa

32 Ressurs Tromsø AS Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Lyngen, Storfjord, Nordreisa, Skjervøy

33 Tana arbeidsservice AS Tana, Berlevåg
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Kommunesammenslutning medfører at en interkommunal PP-tjeneste mellom Hammerfest og 

Kvalsund utgår.  

Utover samarbeid om PP-tjeneste og kompetanseutvikling, tyder kartleggingen på lite omfang 

på øvrig samarbeid innenfor undervisningssektoren. Kartleggingen inneholder f.eks. kun ett 

eksempel på samarbeid om kulturskole.      

Alle kommuner i Troms og Finnmark samarbeider om kompetanseutvikling innenfor 

grunnskoler og barnehager, med bakgrunn i nasjonale midler til desentralisert 

kompetanseutvikling. Organiseringen og rutinene for tildeling av midler er noe forskjellig 

mellom fylkene og mellom grunnskole- og barnehageområdet. I Troms tildeles midler til 

interkommunale samarbeid i fem faste regioner, i Finnmark finnes tre såkalte RSKer som 

dekker kommunene i Vest-Finnmark, Midt-Finnmark og Øst-Finnmark. 

Den interkommunale organiseringen og omfanget på det konkrete samarbeidet kan variere i de 

faste regionene. Kompetansesamarbeidet i Indre Midt-Troms (RIMT) har f.eks. også ansvar for 

løpende prosjektarbeid og administrasjon av muntlig og skriftlig eksamen. RIMT er organisert 

med eget styre med økonomi- og arbeidsgiveransvar, som tilsetter regionkontakt og evt. andre 

ressurspersoner.  

I Nord-Troms brukes navnet Oppvekstnettverket i Nord-Troms om kompetansesamarbeidet. 

Ifølge en felles handlingsplan samarbeides det om etterutdanning, rekruttering, eksamen og 

gjennomføring av statlige og regionale satsinger. Styret består av oppvekstsjefene og det er fast 

tilsatt regionkoordinator i 60 prosent stilling og utviklingsleder for tre av kommunene i 40 

prosent stilling (Lyngen, Kåfjord og Storfjord). Oppvekstnettverket i Nord-Troms ble evaluert 

i 2016. 

Kartleggingen omfatter to interkommunale studiesentre i hhv. Midt-Troms og Nord-Troms.  

Studiesentrenes rolle er å tilrettelegge tilbud om høyere utdanning i regionen, i samarbeid med 

utdanningsinstitusjoner, fylkeskommunen, Sametinget og andre relevante aktører. 

Studiesentrene er organisert i et nasjonalt nettverk (Studiesenteret.no AS) for utdanning og 

livslang læring og organiserer i dag ca. 40 studiesentra i 15 fylker. Studiesenteret i Midt-Troms 

ble etablert i 1997. Studiesenteret i Nord-Troms ble opprettet i 2006 som en avdeling Nord-

Troms regionråd.  
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Tabell 3.5 Interkommunale samarbeidsordninger innenfor undervisningssektoren.                 

Ekskl. ordninger som utgår som følge av kommunesammenslutninger. 

3.7 Samarbeid om planlegging og byggesak 

I kartleggingen er det registrert svært lite formalisert samarbeid om planlegging og byggesak. 

Det er funnet kun ett eksempel på plansamarbeid, i form av en lokal avtale der Berlevåg og 

Båtsfjord kjøper planfaglig kompetanse fra Tana. For øvrig er det registrert tre samarbeid om 

oppmåling og ett samarbeid om byggesaksforvaltning.  

Det skal nevnes at det over lenger tid har foregått et midlertidig og prosjektbasert samarbeid 

om kystplanlegging i Troms, etter initiativ og bistand fra fylkeskommunen. Kystplan Troms 

har vært et samarbeidsprosjekt mellom Troms fylkeskommune og kystkommunene i fylket der 

målet har vært å revidere arealplanene for sjøområdene i hele Troms. Prosjektet startet opp i 

2012 med en økonomisk ramme på 12 millioner kroner.  

Det er så langt utarbeidet to kystsoneplaner. «Kystplan Tromsøregionen» omfatter kommunene 

Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Lyngen og Målselv. Kystsoneplan for Midt- og Sør-Troms 

omfatter kommunene Senja, Dyrøy, Sørreisa, Harstad, Ibestad, Tjeldsund og Gratangen.  

 

Tabell 3.6 Interkommunale samarbeidsordninger innenfor planlegging og byggesak.                     

Ekskl. ordninger som utgår som følge av kommunesammenslutninger. 

Nr Interkommunal tjeneste Samarbeidende kommuner

1 PPT Salangen, Dyrøy og Lavangen Salangen, Dyrøy, Lavangen

2 PPT Harstad Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Gratangen, Tjeldsund

3 PPT for Senja og Sørreisa Senja, Sørreisa

4 PPT for Bardu og Målselv Bardu, Målselv

5 PPT for Balsfjord, Storfjord og Lyngen Balsfjord, Storfjord, Lyngen

6 PPT for Tromsø og Karlsøy Tromsø, Karlsøy

7 PPT Nord-Troms Nordreisa, Kåfjord

8 PPT Alta, Loppa og Kvænangen Alta, Loppa, Kvænangen 

9 PPD for Midt-Finnmark IKS Porsanger, Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Måsøy

10 PPT Alta-Nordkapp Alta, Nordkapp (kjøp av tjenester tilsvarende 1 årsverk)

11 Felles barnehagetilsyn Harstad-Kvæfjord Harstad, Kvæfjord

12 Felles barnehagetilsyn Lyngen, Storfjord, Kåfjord Lyngen, Storfjord, Kåfjord

13 Felles barnehagetilsyn Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy

14 Kompetanseregion Sør-Troms Harstad, Kvæfjord, Ibestad, Skånland, Gratangen, Tjeldsund

15 Kompetanseregion Indre Midt-Troms Bardu, Dyrøy, Lavangen, Salangen, Målselv

16 Kompetanseregion Midt-Troms Senja, Sørreisa

17 Kompetanseregion Nord-Troms Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

18 Kompetanseregion Tromsø-området Tromsø, Karlsøy, Balsfjord

19 RSK Vest-Finnmark Hammerfest, Alta, Loppa, Hasvik, Måsøy, Nordkapp

20 RSK Midt-Finnmark Porsanger, Karasjok, Kautokeino, Lebesby, Gamvik

21 RSK Øst-Finnmark Båtsfjord, Berlevåg, Tana, Nesseby, Vadsø, Vardø, Sør-Varanger.

22 Studiesenteret Midt-Troms AS Senja, Sørreisa, Dyrøy, Målselv, Bardu

23 Nord-Troms Studiesenter (NTSS) Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

24 ETS Kulturskole Evenes, Tjeldsund

Nr Navn samarbeidsordning Deltakere

1 Plansamarbeid Tana-Båtsfjord-Berlevåg Tana, Båtsfjord, Berlevåg

2 Oppmåling Tana-Nesseby Tana, Nesseby

3 Oppmåling Porsanger-Nordkapp Porsanger, Nordkapp

4 Astafjord kart og oppmåling Salangen, Lavangen, Gratangen

5 Byggesaksforvaltning Tana-Berlevåg Tana, Berlevåg
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3.8 Samarbeid om landbruk og naturforvaltning 

I kartleggingen er det registrert følgende samarbeid innenfor landbruk og naturforvaltning:  

• 10 samarbeid om landbruksforvaltning, hvorav 2 i Troms og 8 i Finnmark 

• 3 samarbeid om skogbruksforvaltning 

• 5 interkommunale friluftsråd 

• 4 interkommunale skadefellingslag i Troms 

• 13 samarbeid om veterinærvakt i definerte distrikter 

Samarbeidet om landbruksforvaltning dreier seg i hovedsak om lokale avtaler om kjøp og salg 

av lovpålagte forvaltningstjenester. Salangen og Gratangen har avtale med Bardu. I Finnmark 

er Alta vertskommune for Loppa. Kvalsund har fram til kommunesammenslutningen vært 

vertskommune for Hammerfest, Måsøy og Hasvik. Landbrukssjefen i Kvalsund opplyser at det 

foreløpig er usikkert hva som blir løsningen framover. I Midt-Finnmark er Lebesby 

vertskommune for Gamvik og i Øst-Finnmark er Tana vertskommune for Nesseby, Vadsø, 

Berlevåg og Kautokeino.  

Samarbeidet om skogbruksforvaltning dreier seg om to ordninger i Troms og en fylkesdekkende 

løsning med felles skogbrukssjef for alle kommuner i Finnmark, med tillegg av Kvænangen i 

Nord-Troms.  

Samarbeidet om friluftsråd dekker nesten alle kommunene i Troms og Finnmark. I Troms finnes 

fire friluftsråd, i Finnmark ett. De første friluftsrådene ble etablert i 2006-2007, det siste i 2016 

(Finnmark friluftsråd).  

I kartleggingen er det registrert fire interkommunale skadefellingslag, som gjelder samarbeid 

om felling av skadevilt (jerv, bjørn etc.) i nært samarbeid med Fylkesmannen. Troms er delt inn 

i fire regioner og samarbeidet er et spleiselag mellom kommunene og Fylkesmannen.  

Kartleggingen omfatter også 13 distrikter for samarbeid om veterinærvakt. Hele landet er delt 

inn i 160 distrikter der definerte vertkommuner som får statlig tilskudd til organisering av 

veterinærvakt. Stortinget har bestemt at det øremerkede tilskuddet skal legges inn i 

rammetilskuddet til kommunene fra 2020. 

I oversikten er det ikke tatt med samarbeid innenfor vannregioner og styrer for nasjonalparker 

og andre verneområder. Begrunnelsen er at staten og en rekke andre aktører deltar i 

samarbeidet, i tillegg til berørte kommuner.     
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Tabell 3.7 Interkommunale samarbeidsordninger innenfor landbruk og naturforvaltning.     

Ekskl. ordninger som utgår som følge av kommunesammenslutninger. 

3.9  Samarbeid om tekniske tjenester 

I kartleggingen er det registrert følgende interkommunale ordninger innenfor teknisk sektor:  

• 3 lokale samarbeid om vann og avløp/kommunaltekniske tjenester 
• 7 interkommunale avfallsselskaper  

Nr Navn samarbeidsordning Deltakere

1 Landbrukssamarbeid Bardu-Gratangen Bardu, Gratangen

2 Landbrukssamarbeid Bardu-Salangen Bardu, Salangen

3 Landbrukssamarbeid Alta-Loppa Alta, Loppa

4 Landbrukssamarbeid Hammerfest-Hasvik Hammerfest, Hasvik

5 Landbrukssamarbeid Hammerfest-Måsøy Hammerfest, Måsøy

6 Landbrukssamarbeid Lebesby-Gamvik Lebesby, Gamvik

7 Landbrukssamarbeid Tana-Berlevåg Tana, Berlevåg

8 Landbrukssamarbeid Tana-Kautokeino Tana, Kautokeino

9 Landbrukssamarbeid Tana-Nesseby Tana, Nesseby

10 Landbrukssamarbeid Tana-Vadsø Tana, Vadsø

11 Skogforvalting Kvæfjord-Harstad Harstad, Kvæfjord

12 Skogbrukssjef i Nord-Troms Lyngen, Nordreisa, Kåfjord, Skjervøy

13 Felles skogbrukssjef Finnmark-Kvænangen

Vardø, Vadsø, Hammerfest, Kautokeino, Alta, Loppa, Hasvik, 

Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Karasjok, Lebesby, Gamvik, 

Berlevåg, Tana, Nesseby, Båtsfjord, Sør-Varanger, 

Kvænangen

14 Midtre Hålogaland Friluftsråd

Narvik, Tjeldsund, Evenes, Gratangen, Lavangen, Harstad, 

Kvæfjord, Ibestad, Salangen 

15 Midt-Troms Friluftsråd Senja, Målselv, Bardu, Sørreisa, Dyrøy 

16 Nord-Troms Friluftsråd Skjervøy, Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa

17 Ishavskysten Friluftsråd Tromsø, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord

18 Finnmark Friluftsråd

Vardø, Vadsø, Hammerfest, Kautokeino, Alta, Loppa, Måsøy, 

Nordkapp, Porsanger, Karasjok, Lebesby, Gamvik, Berlevåg, 

Tana, Nesseby, Båtsfjord, Sør-Varanger

19

Bardu og Salangen interkommunale 

skadefellingslag Bardu, Salangen

20

Målselv, Balsfjord og Senja interkommunale 

skadefellingslag Målselv, Balsfjord, Senja

21

Sør-Troms og Ofoten interkommunale 

skadefellingslag Gratangen, Lavangen, Evenes, Tjeldsund, Narvik

22 Nord-Troms interkommunale skadefellingslag Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

23 Veterinærvaktområde Narvik Narvik, Gratangen, Ballangen

24 Veterinærvaktområde Sortland/Vesterålen Lødingen, Hadsel, Sortland, Kvæfjord

25 Veterinærvaktområde Salangen Salangen, Lavangen, Bardu, Ibestad, Dyrøy

26 Veterinærvaktområde Harstad og Tjeldsund Harstad, Kvæfjord, Tjeldsund, Evenes

27 Veterinærvaktområde Finnsnes Lenvik, Berg, Torsken, Tranøy, Sørreisa

28 Veterinærvaktområde Lyngen og Storfjord Lyngen, Storfjord

29 Veterinærvaktområde Tromsø og Karlsøy Tromsø, Karlsøy

30 Veterinærvaktområde Nord-Troms Nordreisa, Skjervøy, Kvænangen, Kåfjord

31 Veterinærvaktområde Alta Alta, Loppa

32 Veterinærvaktområde Hammerfest Hammerfest, Måsøy, Hasvik

33 Veterinærvaktområde Kautokeino og Karasjok Kautokeino, Karasjok

34 Veterinærvaktområde Porsanger og Nordkapp Porsanger, Nordkapp, Lebesby, Gamvik

35 Veterinærvaktområde Tana og Vadsø Tana, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Nesseby
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• 9 kraftlag og andre kraftselskaper med kommunal aksjemajoritet  
• 3 bom- og veiselskaper der kommuner er hovedeiere 

Samarbeidet om vann og avløp er sterkt begrenset og knyttet til et lokalt vannverk, et mindre 

vann- og avløpssamarbeid mellom Karasjok og den finske kommunen Utsjok, samt kjøp av 

kommunaltekniske tjenester i Kvæfjord.   

I fylket finnes syv kommunalt eide avfallsselskaper, hvorav fire i Troms og tre i Finnmark. 

Hammerfest og Kvalsund eier Finnmark Ressursselskap AS, som ikke er tatt med i oversikten 

som følge av kommunesammenslutningen. 

I kartleggingen er det funnet ni kraftlag og kraftselskaper med kommunal eiermajoritet. I 

oversikten har vi også tatt med Kommunekraft AS, som formidler konsesjonskraft på vegne av 

15 eierkommuner fra Troms og Finnmark. Hovedaksjonær i Kommunekraft AS er 

Landssamanslutninga Av Vasskraftkommunar.  

 

Tabell 3.8 Interkommunale samarbeidsordninger innenfor teknisk sektor.                          

Ekskl. ordninger som utgår som følge av kommunesammenslutninger. 

3.10  Samarbeid om brannvern og beredskap 

I kartleggingen er det registrert følgende 22 samarbeidsordninger innenfor brannvern og 

beredskap:  

• 3 interkommunale brannvesen 
• 11 andre samarbeidsordninger innenfor brannvesenet 
• 3 110-sentraler for 110 nødmeldetjeneste 
• 5 interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA) 

Nr Navn samarbeidsordning Deltakere

1 Kvitfors felleskommunale vannverk AS Tjeldsund, Evenes

2 Kommunaltekniske tjenester Harstad-Kvæfjord Harstad, Kvæfjord

3 Vann og avløp Karasjok-Utsjok Karasjok, Utsjok(FIN)

4 Hålogaland ressursselskap IKS Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Narvik, Tjeldsund 

5 Senja avfall IKS Senja, Sørreisa, Dyrøy, Målselv, Salangen, Balsfjord

6 Remiks Miljøpark AS Tromsø, Karlsøy

7 Avfallsservice AS Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

8 Vest-Finnmark Avfallsselskap IKS (VEFAS) Alta, Loppa, Hasvik, Kautokeino

9 Finnmark Miljøtjeneste AS Porsanger, Lebesby, Gamvik, Karasjok,  Nordkapp, Måsøy

10 Øst-Finnmark avfallsselskap ANS Sør-Varanger, Tana, Nesseby, Båtsfjord, Berlevåg, Vardø, Utsjok (FIN). 

11 Hålogaland Kraft AS Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Gratangen, Tjeldsund, Lødingen 

12 Alta Kraftlag SA Alta, Loppa, Kvænangen

13 Ymber AS Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord,  Kvænangen, Loppa, Kautokeino

14 Hammerfest Energi AS Hammerfest, Hasvik

15 Luostejok Kraftlag SA Porsanger, Karasjok

16 Repvåg Kraftlag SA Nordkapp, Måsøy, Porsanger, Hammerfest

17 Nordkyn Kraftlag SA Lebesby, Gamvik

18 Varangerkraft AS Sør-Varanger, Tana, Nesseby, Båtsfjord, Berlevåg, Vardø, Vadsø 

19 Kommunekraft AS

Sør-Varanger, Berlevåg, Lebesby, Porsanger, Hammerfest, Alta, 

Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord, Storfjord, Målselv, Senja, Bardu, 

Gratangen, Tjeldsund

20 Bps Nord-Hålogalandsbrua AS Harstad, Bardu,  Tjeldsund, Evenes, Narvik

21 AS Ryaforbindelsen Tromsø, Balsfjord

22 Langsundforbindelsen AS Tromsø, Karlsøy
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Troms og Finnmark kjennetegnes av mange lokalt organiserte brannvesen. I fylket finnes kun 

tre interkommunale brannvesen, hvorav to kan betraktes som regionale. Det gjelder Nord-

Troms Brannvesen, som dekker fem kommuner, og Ofoten Brann IKS, som dekker nye Narvik 

kommune, Evenes og Gratangen. Det øvrige brannsamarbeidet dreier seg i hovedsak om kjøp 

og salg av kompetansekrevende tjenester, herunder nabokommuner som har felles brannsjef, 

felles forebyggende enhet og/eller avtale om felles feietjeneste.  

110-sentralene følger gammel fylkesinndeling, med unntak for at Gratangen tilhører 110-

sentralen i Salten Brann IKS. Tromsø er vertskommune for 110-sentralen i Troms, mens 

Hammerfest er vertskommune for 110-sentralen for Finnmark. 110-sentralene er organisert 

med eget styre og finansieres av kommunene.  

I fylket finnes fem interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA), hvorav to i Troms og 

tre i Finnmark. Tilsvarende interkommunale utvalg finnes over hele landet, som for tiden er 

inndelt i 32 regioner. 

 

Tabell 3.9 Interkommunale samarbeidsordninger innenfor brannvern og beredskap.               

Ekskl. ordninger som utgår som følge av kommunesammenslutninger. 

3.11   Samarbeid om kultur 

Det er registrert følgende interkommunale ordninger innenfor kulturfeltet:  

• 2 samarbeid om bibliotek 

• 1 interkommunalt kvenkultursenter 

• 7 regionale museer 

• 3 selskaper som jobber med hhv. film, kino og filharmoni 

Biblioteksamarbeidet i Nord-Troms er en felles kunnskaps- og kulturarena som bl.a. omfatter 

samarbeid om studiebibliotek i den enkelte kommune. Tana og Nesseby samarbeider om 

bibliotekbuss. 

Nr Navn samarbeidsordning Deltakere

1 Nord-Troms Brannvesen Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen

2 Sørreisa og Dyrøy brannvesen Sørreisa, Dyrøy

3 Ofoten Brann IKS Narvik, Gratangen, Evenes

4 Brannsamarbeid Sortland-Kvæfjord Sortland, Kvæfjord

5 Brannsamarbeid Harstad-Kvæfjord Harstad, Kvæfjord

6 Brannsamarbeid Harstad-Tjeldsund Harstad, Tjeldsund (Skånland)

7 Brannsamarbeid Harstad-Ibestad Harstad, Ibestad

8 Brannsamarbeid Bardu-Salangen-Lavangen Bardu, Salangen, Lavangen

9 Brannsamarbeid Tromsø, Balsfjord Tromsø, Balsfjord

10 Brannsamarbeid Tromsø, Karlsøy Tromsø, Karlsøy

11 Brannsamarbeid Tromsø, Storfjord Tromsø, Storfjord

12 Feiing Porsanger-Måsøy Porsanger, Måsøy

13 Feiing Gamvik-Nordkapp Gamvik, Nordkapp

14 Feiing Loppa-Hasvik Loppa, Hasvik

15 110-sentralen i Salten Brann IKS Gratangen med tillegg av 42 kommuner i Nordland

16 110-Sentralen i Troms Alle kommuner i Troms med unntak av Gratangen

17 110-Sentralen for Finnmark Alle kommuner i Finnmark

18 IUA Sør-Troms Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Salangen, Tjeldsund

19 IUA Midt- og Nord-Troms

Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, 

Målselv, Nordreisa, Senja, Skjervøy, Storfjord, Sørreisa, Tromsø

20 IUA Vest-Finnmark Alta, Hammerfest, Hasvik, Kautokeino, Loppa, Måsøy

21 IUA Midt-Finnmark Gamvik, Karasjok, Lebesby, Nordkapp, Porsanger 

22 IUA Øst-Finnmark Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby, Sør-Varanger, Tana, Vadsø, Vardø
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I kartleggingen er det tatt med regionale museer med litt ulik organisasjonsform og eierskap.  

Museenes organisering ble endret i kjølvannet av museumsreformen som kom i gang fra 2001. 

Målet med reformen var å skape sterkere museumsfaglige institusjoner.  

Halti Kvenkultursenter IKS er et senter for kvensk språk og kultur i Troms. Selskapet ble 

etablert i 2009 og er eid av de seks kommunene i Nord-Troms og Troms fylkeskommune.  

Film Camp AS er et ressurs- og produksjonssenter for film- og TV-produksjon som skal bidra 

til å øke filmproduksjonen i regionen. Selskapet ble etablert i 2005 og eies av kommunene på 

Senja (Senja kommune), Sørreisa kommune og Målselv kommune. 

Aurora Kino IKS eies av kommunene Tromsø, Alta og Sør-Varanger. Selskapet ble etablert i 

2007 og er engasjert i kinodrift, filmvisning og andre typer arrangementer. 

Selskapet Arktisk Filharmoni AS har som formål å drifte symfoniorkester, formidle ballett, 

opera og teater. Selskapet er eid av Tromsø og Bodø kommuner og selskapet er eier av Arctic 

Chamber Music festival AS. 

 

Tabell 3.10 Interkommunale samarbeidsordninger innenfor kultursektoren.                               

Ekskl. ordninger som utgår som følge av kommunesammenslutninger. 

3.12  Samarbeid om næringsutvikling 

Alle kommuner i Troms og Finnmark er engasjert i mange former for samarbeid om 

næringsutvikling. Det skjer gjennom ulike typer selskaper, nettverk og løpende 

prosjektaktivitet. Næringsutvikling er ofte innbakt i andre samarbeidsordninger som regionråd, 

havneselskap, kraftselskap eller renovasjonsselskap. Det finnes også et stort antall 

reiselivsorganer, næringshager og kunnskapsparker, hvor kommunene ofte er medeiere 

sammen med f.eks. Siva, kraftselskaper og private aktører.  

I kartleggingen har det ikke vært lett å avgjøre hva som bør regnes som interkommunalt 

samarbeid på næringsområdet. Det skyldes at kommunene kan ha eierinteresser i mange lokale 

og regionale selskaper, samtidig som krysseierskap er svært vanlig.  

Etter sporing av eierskap i en lang rekke selskaper, er det registrert åtte interkommunale 

samarbeid om næringsutvikling:  

• 1 formalisert næringsutvalg for næringsutviklere i kommunene 

• 3 kunnskapsparker/næringshager  

• 1 interkommunalt turistkontor/destinasjonsselskap 

• 1 interkommunalt investeringsselskap 

Nr Navn samarbeidsordning Deltakere

1 Biblioteksamarbeid Nord-Troms Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

2 Tana og Nesseby bibliotekbuss Tana, Nesseby, Sør-Varanger

3 Halti Kvenkultursenter IKS Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

4 Sør-Troms museum Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Salangen, Tjeldsund

5 Midt-Troms museum Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Målselv, Senja,  Sørreisa 

6 Nord-Troms Museum AS Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

7 Museene for kystkultur og gjenreising IKS Hammerfest, Nordkapp, Måsøy, Gamvik, Berlevåg

8 RDM (RiddoDuottarMuseat) Porsanger, Karasjok

9 Tana og Varanger Museumsiida Nesseby, Tana, Sør-Varanger

10 Varanger Museum IKS Sør-Varanger, Vardø, Vadsø

11 Film Camp AS Senja, Sørreisa, Målselv

12 Aurora Kino IKS Tromsø, Alta, Sør-Varanger

13 Arktisk Filharmoni AS Tromsø, Bodø
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• 2 interkommunale havnesamarbeid (som evt. kunne vært registrert under tekniske 

tjenester) 

Næringsutvalget i Nord-Troms (NUNT) er regulert i egne vedtekter og består av en 

næringsmedarbeider fra hver av kommunene. Næringsutvalget fungerer som høringsorgan i 

næringssaker og samordner strategisk næringsplanlegging i regionen. Det jobber også med 

løpende prosjekter og deltar i arbeidet med Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms.  

Kunnskapsparken Origo AS er lokalisert i Alta og jobber for kunnskapsbasert innovasjon i 

eksisterende og nytt næringsliv i Alta og Finnmark. Kunnskapsparken er en del av Sivas 

næringshageprogram. Alta kommune og eierkommunene i Alta Kraftlag (Alta, Loppa og 

Kvænangen) og Repvåg Kraftlag (Nordkapp, Måsøy, Porsanger) har aksjemajoritet i 

kunnskapsparken.  

Sápmi Næringshage AS er eid av Karasjok, Porsanger, Tana og Nesseby med like store andeler 

hver. Sápmi Næringshage jobber bl.a. med bedriftsutvikling og hjelp til oppstart av bedrift, 

digital helsesjekk, reisemålsutvikling og småskala matproduksjon.  

Sápmi Næringshage eier Indre Finnmark Investeringsselskap som forvalter 10 mill.kr etter 

avtale med Finnmark fylkeskommune. Investeringsselskapet ble etablert i 2003 etter tilføring 

av stimuleringsmidler til næringsutvikling i kommuner med svak befolknings- og 

næringsutvikling.   

Tana Nærings- og Utredningssenter AS (SEG) er et konsulentfirma for utvikling av nærings- 

og samfunnsliv i samiske kjerneområder. Utredningssenteret eies i hovedsak av Tana 

kommune, sammen med den finske kommunen Utsjok og Davvi Girji AS, som er et bokforlag. 

Utredningssenteret omfatter også Tana Samiske Språksenter. Det oppgis å være tre ansatte i 

konsulentfirmaet og tre i språksenteret.  

Visit Nordkapp AS er et selskap som driver turistkontor og destinasjonsvirksomhet på 

Nordkapp. Nordkapp kommune og Nordkappregionen havn IKS har aksjemajoritet i selskapet. 

Øvrige eiere er bl.a. Scandic og Finnmark reiseliv AS. 

Nordkappregionen havn IKS er det eneste interkommunale havneselskapet som er funnet i 

kartleggingen. Nordkappregionen havn eies av kommunene Nordkapp, Lebesby og Porsanger.  

Et litt spesielt havnesamarbeid er etablert mellom Harstad Havn KF og Ibestad kommune. 

Kommunene har avtale om felles havnesjef og samarbeider om forvaltningsoppgaver etter 

Havne- og farledsloven.  

 

Tabell 3.11 Interkommunale samarbeidsordninger innenfor næringsutvikling  

  

Nr Navn samarbeidsordning Deltakere

1 Næringsutvalget i Nord-Troms (NUNT) Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

2 Kunnskapsparken Origo Nord AS Alta, Loppa, Kvænangen

3 Sápmi Næringshage AS Tana, Karasjok, Porsanger, Nesseby

4 Indre Finnmark Investeringsselskap AS

Eid av Sápmi Næringshage AS som er eid av kommunene Tana, 

Karasjok, Porsanger og Nesseby 

5 Tana Nærings- og Utredningssenter AS (SEG) Tana, Utsjok (FIN)

6 Visit Nordkapp AS Nordkapp, Lebesby, Porsanger 

7 Havnesamarbeid Harstad-Ibestad Harstad, Ibestad

8 Nordkappregionen havn IKS Nordkapp, Lebesby, Porsanger
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4 Nærmere om samarbeidets organisering og innhold  

Nedenfor gis en oversikt over fordelingen av vertskommuneansvar og bruk av juridiske 

organisasjonsformer, i den grad det foreligger informasjon om dette fra kartleggingen. Videre 

analyseres hvor stor andel av kommunene som samarbeider om ulike oppgaver. Konsekvenser 

for befolkningsgrunnlag for tjenestene og størrelsen på kommunenes fagmiljøer er vurdert, inkl. 

planstatus i kommunene.     

4.1 Fordeling av vertskommuneansvar 

Nedenfor følger en nærmere oversikt over fordelingen av vertskommuneansvar for til sammen 

244 samarbeidsordninger. I oversikten ser vi bort ifra vertskommuner utenfor fylket. Det er 

funnet 19 ordninger der rollen som vertskommune blir ivaretatt av kommuner utenfor Troms 

og Finnmark. Narvik er den viktigste, som er vertskommune for 12 ordninger. De andre 

vertskommunene er Evenes, Lødingen, Sortland, Bodø, Bergen og Oslo. 

I Troms er det registrert at 17 av 21 kommuner ivaretar vertkommuneansvar for én eller flere 

samarbeidsordninger. I Finnmark ivaretar 14 av 18 kommuner vertskommuneansvar. Som 

ventet er det en sterk sammenheng mellom kommunestørrelse og antall ordninger kommunene 

er vertskommune for. De største kommunene Tromsø, Harstad, Senja (Lenvik), Alta og 

Hammerfest er vertskommuner for halvparten av de 244 ordningene.  

I Troms er det i første rekke Nordreisa, Bardu, Tjeldsund som ivaretar et betydelig 

vertskommuneansvar, dernest også Balsfjord, Salangen og Målselv. For Storfjord, Karlsøy, 

Dyrøy og Ibestad er det ikke registrert vertskommuneansvar for noen av ordningene.  

I Finnmark framstår Alta og Hammerfest som de viktigste vertskommunene, dernest Tana som 

har vertskommuneansvar for 15 ordninger. Porsanger, Karasjok og Vadsø er vertskommuner 

for 7-8 ordninger hver. Fire kommuner er registrert uten vertskommunerolle i Finnmark. Det 

gjelder Kautokeino, Måsøy, Båtsfjord og Vardø.   

Oversikten nedenfor viser også at kommunenes avhengighet til kompetanse og tjenester utenfor 

egen kommune er svært ulik mellom kommunene. Over halvparten av kommunene i Troms og 

Finnmark er sterkt avhengige av tjenesteleveranser fra omkringliggende vertskommuner.  

Nærmere gjennomgang av hvor disse kommunene får sine tjenesteleveranser ifra, tyder på at 

de fleste kjøper tjenester fra vertskommuner i ulike geografiske retninger. Det er typisk for 

kommuner som bl.a. Ibestad, Dyrøy og Kvænangen i Troms, og tilsvarende Porsanger, 

Lebesby, Gamvik og flere andre kommuner i Finnmark.  
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Figur 4.1 Figur 4.2 Antall ordninger pr kommune i Troms fordelt etter hvem som ivaretar 

vertskommuneansvar. Inkl. ordninger før kommunesammenslutningen for Senja.  

  

Figur 4.2 Antall ordninger pr kommune i Finnmark fordelt etter hvem som ivaretar 

vertskommuneansvar. Hammerfest inkl. Kvalsund før kommunesammenslutningen.  
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4.2 Bruk av juridiske organisasjonsformer  

I kartleggingen er det registrert juridisk organisasjonsform for samtlige ordninger etter gammel 

kommunelov. Juridisk hjemmelsgrunnlag har vært lett å avgjøre for alle selskaper, herunder 

aksjeselskaper (AS), interkommunale selskaper (IKS) og noen få eksempler på ansvarlige 

selskaper (ANS/DA). Usikkerhet om hjemmelsgrunnlag knytter seg til særlig til følgende:  

• Styrer etter kommunelovens §27, hvor det kan være uklart om en etablert styringsordning 

følger kriteriene i kommuneloven 

• Bruk av administrativ vertskommune med myndighetsoverføring etter kommunelovens § 

28b, sett i forhold til annet avtalebasert samarbeid 

Usikkerhet om hjemmelsgrunnlag antas å gjelde 15-20 prosent av ordningene.  

Av tabellen nedenfor går det fram at 16 prosent av de registrerte ordningene er organisert som 

selskaper (AS og IKS). Legger vi til noen få eksempler på ansvarlige selskaper, kommer vi til 

at 18 prosent av dagens samarbeidsordninger er organisert som selskaper. 

I overkant av 60 prosent av de interkommunale ordningene er organisert som enten 

administrative vertskommuneordninger etter kommuneloven eller annet avtalebasert 

samarbeid, hvor kjøp og salg av tjenester inngår.  

I kartleggingen er det erfart at det er en viss usikkerhet i kommunene om bruk av ulike regelverk 

for interkommunalt samarbeid. Det er oppdaget flere eksempler på mangelfull regulering av 

myndighetsoverføring og en uformell avtalepraksis som det etter all sannsynlighet ikke er 

anledning til på lovpålagte områder.  

 

Tabell 4.1 Juridisk hjemmelsgrunnlag for dagens samarbeidsordninger 

4.3 Andel som samarbeider om ulike oppgaver 

Hvor mange av kommunene i Troms og Finnmark samarbeider om lønn og regnskap? Ifølge 

kartleggingen er svaret 3 av 39 kommuner som utgjør 8 prosent. Astafjord lønn og regnskap er 

den eneste registrerte interkommunale ordningen om disse oppgavene. Nordkapp har felles 

lønnsfunksjon med Bergen kommune som vertskommune. Forøvrig er det enhetskommunale 

løsninger som gjelder i hele fylket.    

Det er overraskende lavt og betyr at organiseringen av denne typen kommunale støttefunksjoner 

i hovedsak følger kommunestrukturen. Hva med kommunenes IKT-funksjon? Her er det litt 

flere som deltar i formalisert interkommunalt samarbeid, 38 prosent. Også på dette området er 

det mest vanlig at IKT-funksjonen er enhetskommunal, ikke interkommunal. Tallene for Troms 

og Finnmark viser seg å ligge betydelig lavere enn i andre fylker.  

Av tabellen nedenfor framgår deltakerfrekvens for 40 ulike kommunale oppgaver, inkludert 

referansetall som er hentet fra tilsvarende kartlegginger i Sør-Trøndelag i 2013 og Nordland i 

2014.  Tabellen inneholder også referansetall for hele landet som er hentet fra KMDs nasjonale 

Juridisk form

Antall 

ordninger Prosent

Aksjeselskap (AS) 26 9,7

Interkommunale selskap (IKS) 17 6,3

Styre etter KL §27 38 14,2

Administrativ vertskommune etter KL §28b 86 32,1

Øvrig avtalebasert samarbeid 83 31,0

Annet (ANS, DA, samvirke, stifelser, 

interkommunalt politisk råd) 18 6,7

Sum 268 100,0
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rådmannsundersøkelse fra 2016. Det må tas høyde for at samarbeidet i andre fylker er dynamisk 

og påvirket av kommunesammenslutninger og andre endringer.    

Tabellen gir grunnlag for flere viktige observasjoner:  

• Samarbeidet om administrative støttetjenester som lønn, regnskap og innkjøp er svakt 

utviklet i hele fylket. I kartleggingen finner vi ingen eksempler på helhetlig 

økonomisamarbeid, som utover lønn og regnskap også kan dekke budsjett, analyse, 

rapportering og rådgivning. Vi finner heller ingen eksempler på samarbeid om andre typer 

støttefunksjoner som personal, dokumentservice og servicetorg. Tallene tyder på at verken 

faglige eller økonomiske stordriftsfordeler er tatt ut gitt dagens samarbeidsmønster.   

• IKT-samarbeidet preges av enhetskommunale løsninger med noen få eksempler på mindre 

regionale tjenester. Det er grunn til å tro at manglende samordning av IKT-systemer svekker 

mulighetene for digitalisering av tjenester og effektiv samhandling på tvers av 

forvaltningsnivåene.   

• Samarbeidet om kompetansekrevende velferdstjenester er også svakt utviklet og preges av 

mye kjøp og salg av tjenester mellom enkeltkommuner. Helsesamarbeidet preges av noen 

få eksempler på planmessig oppbygging og samordning av lovpålagte helsetjenester 

gjennom lokalmedisinske sentre i deler av Troms. Samarbeid om folkehelse, herunder 

smittevern og samfunnsmedisin omfatter under en fjerdedel av kommunene. Samarbeidet 

innenfor NAV er under utvikling, men preges av mange små og sårbare kontorer.     

• Samarbeidet om undervisning er heldekkende når det gjelder kompetanseutvikling innenfor 

skole- og barnehagesektoren. Vi ser også at nærmere 70 prosent samarbeider om PP-

tjeneste, som preges av ulik organisering og dimensjonering. Kartleggingen tyder på svært 

lite samarbeid om undervisningstjenester, som felles drift av grunnskoler, voksenopplæring, 

norskopplæring (flyktningetjeneste) og kulturskoletilbud.    

• I Troms og Finnmark finnes nesten ingen eksempler på samarbeid om kommuneplan, kart 

og oppmåling (geodata) og byggesak. I den sektorvise gjennomgangen i kap. 3.7 er det vist 

til et prosjektbasert samarbeid om kystplanlegging i Troms, etter initiativ og bistand fra 

fylkeskommunen. Denne typen prosjektbasert utvikling av interkommunale planer endrer 

ikke kommunenes grunnleggende plankompetanse og evne til å oppfylle lovpålagte krav til 

kommuneplan, jf. oversikt over dagens planstatus nedenfor.   

• Det er grunn til å merke seg et omfattende bilateralt samarbeid om forvaltningsoppgaver 

innenfor landbruket. Over tid har det skjedd en betydelig nedskalering av kommunenes 

landbruksfaglige kompetanse og kapasitet over en periode hvor kommunenes ansvar for 

forvaltningsoppgaver har økt. Fra skogbruksfaglig hold blir det fortalt om kraftig 

nedbygging av kommunenes skogbruksfaglige kompetanse og kapasitet, særlig knyttet til 

perioden 1994-2003 da statlige tilskudd falt bort. Det blir fortalt at samlet skogbruksfaglig 

kapasitet i Troms utgjorde 22 årsverk på begynnelsen av 1990-tallet, mot i dag 4-5 årsverk 

i hele fylket. Det blir sagt at nedbyggingen betyr at flere kommuner ikke fyller sin rolle som 

skogbruksmyndighet, som kan bety at skogbrukerne ikke får faglig veiledning, at det skjer 

ulovlig veibygging, at virkesomsetning ikke blir innrapportert eller at skogbruksinteresser 

ikke blir ivaretatt i kommunal planlegging.  

• Samarbeid om tekniske tjenester er utbredt innenfor renovasjon, der 90 prosent av 

kommunene samarbeider. Forøvrig finnes svært lite samarbeid om f.eks. vann og avløp, 

havneutvikling og ikke minst forvaltningssamarbeid innenfor teknisk sektor.  

• I hele Troms og Finnmark finnes det i dag tre interkommunale brannvesen. To av disse kan 

betraktes som regionale brannvesen (Nord-Troms Brannvesen og Ofoten Brann). Forøvrig 

preges dagens brannvernorganisering i Troms av mange mindre samarbeid om 

kompetansekrevende funksjoner som brannsjef og forebyggende oppgaver. I Finnmark er 

det i dag svært lite samarbeid om de lovpålagte brannvernstjenestene.  
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• Dagens samarbeid om beredskapsoppgaver er velutviklet og satt i system ved at alle 

kommuner deltar i Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning (IUA). Forøvrig er det 

ikke registrert formalisert interkommunalt samarbeid om andre deler av kommunenes 

beredskapsoppdrag, som risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplanlegging eller 

krisehåndtering. 

• Dagens samarbeid om næringsutvikling er i liten grad formalisert i form av interkommunale 

fagmiljøer eller samarbeid om strategisk næringsplan eller tilretteleggende virkemidler. 

Regionrådene er aktive pådrivere med ansvar for løpende prosjekter, men har i dag ikke 

faglig kapasitet og virkemidler til å kunne framstå som tunge aktører innenfor 

samfunnsutvikling. 

 

Tabell 4.2 Andel av kommunene som deltar i interkommunalt samarbeid på ulike oppgaveområder. 

Prosent. Referansetall fra NIVI og KMD10. 

 

10 NIVI Rapport 2016:5 Landsomfattende rådmannsundersøkelse om kommunereformen                                                                                  

NIVI Rapport 2018:3 Regionråd i Norge  

Nr Oppgave/funksjon

Sør-

Trøndelag 

2013 

Nordland 

2014
KMD hele 

landet 2016

Troms og 

Finnmark 

2020

1 Regionråd* 96 100 95 100

2 Beredskap mot akutt forurensning (IUA) 100 100 100 100

3 110-sentral 100 100 100 100

4 Regionalt kompetansekontor (eller tilsvar.) 0 95 100 100

5 Revisjon 96 93 86 100

6 Kontrollutvalgssekretariat 96 86 ? 100

7 Friluftsråd 24 86 21 97

8 Krisesenter 100 100 100 95

9 Arkiv 100 70 ? 95

10 Renovasjon 92 95 93 90

13 Øvrig landbrukssamarbeid inkl. skog/vilt 12 41 ? 85

11 Energiselskap/kraftselskap 96 80 ? 72

12 Interkommunal PP-tjeneste 44 91 63 69

14 Arbeidsgiverkontroll 100 27 ? 56

15 Legevakt 96 66 83 49

16 Utvalgte branntjenester, brannsjef, tilsyn etc. 36 36 ? 44

17 Lokalmedisinsk senter, ø-hjelpstilbud 92 25 25/63 41

18 Jordmortjeneste 48 23 32 41

19 IKT 60 66 59 38

20 Felles barneverntjeneste 84 59 56 38

21 Innkjøp 84 70 63 31

22 Felles samarbeidsavtale NAV 44 16 27 26

23 Bibliotek 0 48 9 23

24 Felles kommunoverlegefunksjon 32 5 21 23

25 Felles brannvern 56 45 61 21

26 Felles kemner/skatteinnkreving 84 34 59 21

27 Barnehagetilbud/felles tilsyn 0 23 ? 21

28 Geodatasamarbeid, oppmåling ? 98 12 18

29 Vegutbyggingsselskap/bompengeselskap 72 36 ? 15

30 Havnesamarbeid/havneselskap 20 11 25 13

31 Interkommunal kreftkoordinator 56 30 ? 10

32 Lønnsfunksjon 44 14 15 10

33 Planlegging/kommuneplan ? ? 7 8

34 Regnskap 36 14 15 8

35 Byggesaksforvaltning 4 5 6 5

36 Teknisk sektor/forvaltningssamarbeid 4 5 ? 5

37 Vannverk/vannforsyning 20 2 17 5

38 Felles kulturskole, inkl. deltjenester 0 23 17 3

39 Felles landbrukskontor 24 32 37 0

40 Felles plankontor/planadministrasjon 8 5 5 0
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4.4 Befolkningsgrunnlag for kommunale tjenester 

Hvilke kommuner i Troms og Finnmark framstår som de mest sårbare gitt den nye 

kommunestrukturen fra 1.1.2020 og dagens interkommunale samarbeid? Svaret på dette 

spørsmålet kan være ganske enkelt, sett i lys av dagens kommunestruktur og det dokumenterte 

samarbeidsmønsteret, holdt opp mot det det generelle utfordringsbildet for kommunene. Det er 

de mange små kommunene i Finnmark med tillegg av noen kommuner i Nord-Troms, som 

antakelig er de mest sårbare.  

For å se nærmere på effekter av det interkommunale samarbeidet, skal vi her definere sårbarhet 

som kommuner med under 3.000 innbyggere og som samtidig har et befolkningsgrunnlag på 

under 3.000 innbyggere for én eller flere av følgende funksjoner eller tjenester:  

• Planadministrasjon 

• IKT-tjeneste 

• Barneverntjeneste 

• PP-tjeneste 

• Brannvernstjeneste 

Begrunnelsen for grensen på 3.000 innbyggere har sammenheng med KMDs analyser av 

bærekraft for små kommuner jf. rapport fra Telemarksforskning om hvordan små kommuner 

(under 3000 innbyggere) oppfyller generalistkommuneprinsippet11. Valget av 

indikatortjenester dreier seg dels om viktige lovpålagte tjenester, hvor det er vanlig å 

samarbeide (barnevern, PP-tjeneste og brannvern), dels funksjoner som kan oppfattes som 

spesielt viktige for å sikre en planmessig utvikling og modernisering av kommunen 

(planfunksjon og IKT-tjeneste).  

I tabellen nedenfor er kommunestrukturen beskrevet, herunder hvilke kommuner som har under 

3.000 innbyggere. I det nye fylket har 24 av 39 kommuner under 3.000 innbyggere. Disse 

fordeler seg med like mange i Troms (12) som i Finnmark (12). I kommuner med under 3.000 

innbyggere bor det til sammen 43.312 innbyggere, som utgjør 17,7 prosent av fylkets 

innbyggere. 

 

Tabell 4.3 Kommunestruktur i Troms og Finnmark fra 1.1.2020 

I den neste tabellen er tjenestestrukturen beskrevet, herunder hvor mange tjenester det finnes 

innenfor de aktuelle oppgaveområdene og dernest hvor stor andel av disse som har et 

befolkningsgrunnlag på under 3.000 innbyggere. I beskrivelsen av tjenestestrukturen tar vi med 

andre ord hensyn til at interkommunalt samarbeid kan øke befolkningsgrunnlaget for 

tjenestene.  

 

11 Utredning om små kommuner. TF-rapport nr.473. 2019. 

Kommunestørrelse

Antall 

kommuner

Andel av fylkets 

innbyggere 

(prosent) Kommuner

Under 3.000 innb. 24 17,7

Kautokeino, Skjervøy, Tana, Kvæfjord, Lyngen, Karasjok, Båtsfjord, Karlsøy, 

Salangen, Kåfjord, Vardø, Storfjord, Ibestad, Lebesby, Måsøy, Kvænangen, 

Gamvik, Dyrøy, Gratangen, Hasvik, Lavangen, Berlevåg, Nesseby, Loppa

3-10.000 innb. 9 17,3

Målselv, Vadsø, Balsfjord, Nordreisa, Tjeldsund, Bardu, Porsanger, 

Sørreisa, Nordkapp

Over 10.000 innb. 6 65,0 Tromsø, Harstad, Alta, Senja, Hammerfest, Sør-Varanger

Sum 39 100,0
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Ut fra tabellen kan vi konkludere med at dagens interkommunale samarbeid har begrenset effekt 

på tjenestestrukturen. Interkommunalt samarbeid har ingen effekt på kommunenes organisering 

av planadministrasjon og liten effekt på organiseringen av brannvesenet. Effekten av 

interkommunalt samarbeid er større for barnevern og IKT, og størst for PP-tjeneste. 

Kommunene i Finnmark skiller seg ut med lite samarbeid om alle de aktuelle tjenestene. 

 

Tabell 4.4 Antall tjenester og befolkningsgrunnlag for de aktuelle tjenestene 

I en nærmere analyse kommer kommunene Hasvik og Vardø ut som de mest sårbare, ettersom 

alle de fem tjenesteområdene er løst av kommunene uten interkommunalt samarbeid. I 

Finnmark har ytterligere seks kommuner interne løsninger for fire av de aktuelle tjenestene 

(Loppa, Gamvik, Lebesby, Båtsfjord, Karasjok og Kautokeino), mens fire andre kommuner har 

intern løsning for tre av tjenestene (Tana, Nesseby, Berlevåg og Måsøy). 

I Troms framstår Karlsøy og Kvæfjord som de mest sårbare, med interne løsninger på fire av 

de fem områdene. Fire kommuner har intern løsning på tre områder (Ibestad, Storfjord, Lyngen, 

Skjervøy), tre kommuner på to områder (Salangen, Lavangen, Dyrøy) og tre kommuner på ett 

av de aktuelle områdene (Gratangen, Kåfjord, Kvænangen).  

For Kvæfjord skal det bemerkes at nærheten til Harstad12 medfører store muligheter for 

interkommunalt samarbeid, som utnyttes bl.a. innenfor teknisk sektor. Kvæfjord og Harstad har 

et omfattende samarbeid innenfor brannvesenet, selv om dette ikke har form av en fullt ut felles 

interkommunal tjeneste. Karlsøy er i en tilsvarende situasjon, men her er reiseavstandene til 

Tromsø13 betydelig lenger.       

4.5 Effekter på fagmiljø og tjenestekvalitet 

Større fagmiljøer og bedre tjenestekvalitet er som regel svært viktige begrunnelser for 

interkommunalt samarbeid. Faglige stordriftsfordeler kan i prinsippet tas ut på alle viktige 

områder, forutsatt enighet om organisering, styring og finansiering.  

Sett fra den enkelte kommune kan interkommunalt samarbeid være avgjørende for stabilitet og 

kvalitet på tjenestene. Det gjelder ikke bare store regionale samarbeidsordninger, men også 

lokale ordninger kan gi store faglige gevinster, f.eks. der flere krevende oppgaver ivaretas av 

én og samme person. I andre tilfeller kan kommunene mangle nøkkelpersonell innenfor ledelse 

eller personell med særskilt profesjonskompetanse, som f.eks. stilling som brannsjef, 

kreftkoordinator eller en kommunepsykolog. Lokale merverdier av nabobistand på slike 

kritiske fagområder er lett å påvise i alle deler av Troms og Finnmark.  

I denne sammenheng er vi opptatt av om dagens samarbeidsmønster bidrar til et mer 

systematisk skift fagmiljøstørrelse. Dagens organisering av barnevernet skal brukes som 

eksempel. Barneverntjenesten er interessant i lys av stor oppmerksomhet om kommunenes 

 

12 Beregnet reisetid fra kommunesenteret Borkenes i Kvæfjord til Harstad er 33 minutter 

13 Beregnet reisetid fra kommunesenteret Hansnes i Karlsøy til Tromsø er 1 time og 15 minutter 

Kommuner og tjenester Troms Finnmark

Troms og 

Finnmark

Andel av tjenestene med 

befolkningsgrunnlag under 3.000 

Antall planadministrasjoner 21 18 39 65 prosent  (24 tjenester)

Antall IKT-tjenester 14 15 29 41 prosent (12 tjenester)

Antall barneverntjenester 16 15 31 42 prosent (13 tjenester)

Antall PP-tjenester 8 13 21 38 prosent (8 tjenester)

Antall brannvesen 16 18 34 53 prosent (18 tjenester)
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fagmiljøer og nasjonale anbefalinger om dimensjonering av tjenesten. Staten har over lang tid 

brukt en rekke insentiver og særskilte stimuleringsordninger for å påvirke faglig kvalitet i 

tjenesten. Det nasjonale barnevernpanelet, som ble opprettet av Barne- og 

likestillingsdepartementet i 2010, anbefalte at ingen barneverntjenester bør ha under fem 

årsverk.       

Av kartleggingen framgår at 38 prosent av kommunene i Troms og Finnmark deltar i 

interkommunale barneverntjenester. Fra 1.1.2020 vil det være 31 barneverntjenester i fylket, 

hvorav 24 enhetskommunale og 7 interkommunale. Dimensjonering av disse tjenestene framgår 

av figuren nedenfor.      

Totale årsverk varierer fra 1 årsverk i Loppa og Måsøy til 93 årsverk i Tromsø. De 

interkommunale tjenestene varierer fra 3,2 årsverk i Nordkyn barneverntjeneste (Gamvik og 

Lebesby) til 29 årsverk i den felles tjenesten for Alta og Kvænangen.  

Nesten halvparten av tjenestene (14) vil ha under 5 årsverk og tre fjerdedeler av tjenestene (23) 

er dimensjonert med under 10 årsverk. I faglige evalueringer er det antatt at tjenestene bør ha 

10-20 årsverk for å gi grunnlag for faglig spesialisering.  

Det virker åpenbart at dagens nasjonale virkemiddelbruk i kombinasjon med frivillig 

interkommunalt samarbeid ikke bidrar til en tilstrekkelig faglig og kapasitetsmessig utjevning 

i barneverntjenesten mellom kommunene.  

Ut fra kartleggingen av samarbeidsnivå på en lang rekke andre kompetansekrevende 

oppgaveområder, kan det konkluderes med at dagens interkommunale praksis ikke gir noen 

systematisk effekt på fagmiljøene i de mest sårbare kommunene.    

 

Figur 4.3 Dimensjonering av dagens barneverntjenester i Troms og Finnmark. Totalt årsverk 

pr. 2.halvår 2019. Kilde: Fylkesmannen og kommunene. 
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4.6 Dagens planstatus 

Et viktig resultat fra kartleggingen er at ingen kommuner i Troms og Finnmark for tiden deltar 

i formalisert interkommunalt samarbeid i form av felles plankontor. Det er også svært få 

kommuner som samarbeider om kommuneplan, herunder utarbeidelse av arealplan og 

samfunnsplan. Det er også funnet svært lite samarbeid om kart og oppmåling og 

byggesaksforvaltning.   

Fylkesmannen har kartlagt dagens planstatus nærmere, som kan oppsummeres som følger:  

• 14 av 43 kommuner (33 prosent) har arealplan vedtatt etter 2015. Blant kommuner med 

eldre arealplaner finnes flere eksempler på over 20 år gamle arealplaner. 

• 19 av 43 kommuner (44 prosent) har samfunnsplan vedtatt etter 2015. Fire kommuner har 

ingen samfunnsplan og flere andre kommuner har over 20 år gamle samfunnsplaner. 

Dette framstår som en lite holdbar situasjon av flere viktige grunner:   

• Kommunenes praksis er stedvis i strid med plan- og bygningslovens regler om 

kommuneplanlegging, som forutsetter at kommunen skal ha en samlet kommuneplan som 

omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Plan- og bygningsloven og kommune-

loven forutsetter at kommunene har en oppdatert kommuneplan, som kan legges til grunn 

for kommunens løpende prioritering av ressurser og samarbeid med andre myndigheter.  

• Utdaterte kommuneplaner og manglende plan- og utviklingskompetanse i kommunene kan 

være en viktig kilde til dårlig økonomistyring og ineffektiv ressursbruk i kommunene.     

• En velfungerende planfunksjon framstår som viktigere i lys av nye oppgaver for 

kommunene og komplekse samfunnsmessige utfordringer knyttet til bl.a. 

befolkningsutvikling, næringsutvikling, bærekraftig naturforvalting og klimatilpasning.   

• Kommunenes planfunksjon kan ivareta en rekke plan- og utviklingsoppgaver utover 

løpende arbeid med kommuneplan, f.eks. utarbeidelse av sektorplaner, ROS-analyser, 

strategisk næringsplan og regional utviklingsplan for interkommunalt politisk råd 

(regionråd). Kommunenes planfunksjon kan også ivareta interkommunal kystplanlegging 

og bidra ved utvikling av større regionale planer.        

Tall for dagens dimensjonering av kommunenes planfunksjon foreligger ikke fra alle 

kommunene. Fra rådmennene i fire kommuner i Midt-Finnmark er det innhentet nøkkeltall som 

viser dimensjonering av dagens plan- og byggesaksforvaltning, jf. tabellen nedenfor. De fire 

kommunene i Midt-Finnmark har til sammen i underkant av 10.000 innbyggere fordelt på over 

10.000 kvadratkilometer. I areal er Midt-Finnmark på størrelse med Rogaland fylke.  

Til sammen har kommunene i dag til sammen 7,3 årsverk som skal ivareta alle typer oppgaver 

innenfor kommuneplan og byggesaksforvaltning. Nordkapp og Porsanger har et minimum av 

fagmiljø på 2-3 personer, mens oppgavene løses av enkeltpersoner som også ivaretar andre 

oppgaver i Lebesby og Gamvik. Kommunene i Midt-Finnmark står overfor store 

planutfordringer knyttet til bl.a. forsvarsutbyggingen i Porsanger og forvaltning av store natur- 

og næringsressurser.  

 

Tabell 4.5 Nøkkeltall for dimensjonering av dagens plan- og byggesaksforvaltning i         

Midt-Finnmark. Kilde: Rådmennene 

Samfunnsplan Arealplan Byggesak Sum

Porsanger 3944 4873 0,5 1,0 1,0 2,5
Nordkapp 3218 926 3,0
Lebesby 1328 3459 0,5 1,3

Gamvik 1169 1416 0,5 (+ Rambøll) 0,0 Nordkapp 0,5

Sum Midt-Finnmark 9659 10674 1,5 7,3

3,0 i team
0,8

5,8

Kommune

Innbyggere 

pr 1.1.2019 Areal km2

Årsverk 2019
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Figur 4.4 Status for utarbeidelse av arealplan i kommunene. Kilde: Fylkesmannen 

 

Figur 4.5 Status for utarbeidelse av samfunnsplan i kommunene. Kilde: Fylkesmannen 
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5 Tilrådning til det videre arbeid 

5.1 Behov for løpende oppdatering 

I kartleggingen er det erfart at det er behov for løpende oppdatering av kommunenes deltakelse 

i formalisert interkommunalt samarbeid. Det skyldes både lokale styringsmessige hensyn og 

behov for bedre kunnskap om kommunenes organisering i den øvrige forvaltning.    

Gjennom de siste 20 årene er det gjort flere forsøk på å skaffe oversikt over interkommunalt 

samarbeid gjennom nasjonale spørreundersøker. Disse har vist seg å være mangelfulle. Flere 

av direktoratene har god oversikt over organiseringen av egne oppgaver, som Bufdir gjennom 

kommunemonitor for barnevernet og DSB gjennom brannstatistikk. På helseområdet finnes 

flere relevante oversikter og på noen områder er ansvaret for å holde oversikt over kommunenes 

organisering lagt til en forskningsinstitusjon, f.eks. Nasjonalt kompetansesenter for 

legevaktmedisin. 

Fra flere informanter i kommunene blir det sagt at det kan være naturlig å rapportere mer om 

interkommunalt samarbeid gjennom Kostra. Utreder mener det kan vurderes på noen nasjonalt 

prioriterte områder, men legger til grunn at den enkelte kommune bør ha hovedansvaret for å 

holde løpende oversikt.  

Den beste og mest effektive løsning er antakelig at kommunene overholder 

rapporteringspliktene til Fylkesmannen når det gjelder vertskommunesamarbeid etter 

kommuneloven og selv holder oversikten over det formaliserte samarbeidet gjennom løpende 

eierskapsmeldinger og evt. årsrapport.  

Foreliggende definisjon og beskrivelser av interkommunale aktiviteter kan brukes som 

grunnlag for en mer helhetlig kommunevis rapportering. En mulig praktisk løsning kan være at 

etablerte rådmannsgrupper og evt. sekretariatene i regionrådene går sammen om lage oppdaterte 

oversikter.    

5.2 Indikatorer og samarbeidsprofiler 

Et viktig formål med kartleggingen har vært at resultatene skal brukes i den videre 

kommunedialogen mellom kommunene og Fylkesmannen. Det er vurdert om det kan være 

hensiktsmessig å utarbeide faste indikatorer og grafiske framstillinger av kommunenes 

samarbeidsmønster.  

I lys av begrenset omfang på dagens samarbeid og forslaget om at kommunene og regionrådene 

bør ha ansvaret for å lage dekkende oversikter, mener utreder at det kan være tilstrekkelig å 

basere kommunedialogen på tilrettelagte oversiktstabeller for den enkelte kommune, jf. vedlegg 

og øvrig rapportering til Fylkesmannen.    

5.3 Behov for nye tiltak 

Foreliggende kartlegging bekrefter hypoteser om at det interkommunale samarbeidet er av 

mindre omfang særlig i Finnmark, sammenliknet med andre deler av landet. Gitt dagens 

kommunestruktur og det særskilte utfordrings- og mulighetsbildet som gjør seg gjeldende i 

Finnmark, mener utreder det er behov for nye tiltak for å sikre rettssikkerhet og likeverdig 

tjenestekvalitet.   
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I Gode grep rapporten for Finnmark14 ble det etterlyst forsterket innsats innenfor 

samfunnsutvikling og det ble understreket at velferdskommunen stedvis må gjenreises etter 

nasjonale standarder. I rapporten ble det pekt på minst fire viktige svakheter ved dagens 

kommuneforvaltning:   

1. For mye alenegang i møte med et stadig mer krevende kommuneoppdrag og trender som 

innebærer sentralisering og tilbaketrekking i stat og fylkeskommune 

2. For lite samarbeid om både tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling, for å sikre 

rekruttering, kompetanse og kapasitet 

3. For få og for stor avstand til medbyggere i staten og fylkeskommunen  

4. Usikkerhet om framtidig kommunemodell og videre prosess  

I lys av kartleggingen foreligger store potensialer for utvidet og bedre strukturert 

interkommunalt samarbeid i både Troms og Finnmark. I Troms er det etablert faste regionale 

strukturer for samarbeid, som det kan bygges videre på, i kombinasjon med et utvidet samarbeid 

mellom de største kommunene.  

Kommunene i Troms står overfor flere muligheter for å sikre en langsiktig bærekraftig 

kommuneforvaltning. Flere steder kan det ligge godt til rette for nye balanserte 

kommunesammenslutninger, som alternativ til mer interkommunalt samarbeid.  

I Finnmark vurderes mulighetsbildet som smalere når det gjelder tiltak for å sikre lokal 

kompetanse og kapasitet. Ekstreme reiseavstander og mange kommuner i tilnærmet samme 

sårbare situasjon, er en del av forklaringen. Kartleggingen tyder på at mange av dagens 

kommuner står helt uten fungerende strukturer for samarbeid om administrasjon og 

tjenesteproduksjon, som er vanlig ellers i landet. Det kan bidra til at samhandlingen med den 

øvrige offentlige forvaltning er svakere og at kommunene i mindre grad deltar i 

kompetanseutvikling og innovasjonsaktiviteter.   

I Finnmark er det på denne bakgrunn behov for å utvikle bedre strukturer for samarbeid om 

kommunal administrasjon og tjenesteproduksjon, som en del av svaret på dokumenterte 

utfordringer. Utvikling av et sterkere interkommunalt samarbeid om kommunale 

kjerneoppgaver forutsetter faste partnere, som kan gi grunnlag for økte investeringer i 

kompetanse og infrastruktur. Alternativet til et fastere og bedre strukturert interkommunalt 

samarbeid kan være overføring av oppgaver til staten eller fylkeskommunen. Begge disse 

løsningene vil bety en nedbygging av det lokale selvstyret.  

5.4 Tilrådning fra utreder 

Utreder anbefaler at det etableres et kommunalt områdeløft i Finnmark og Nord-Troms, med 

formål å stabilisere befolkningsutviklingen, utnytte muligheter for næringsutvikling og sikre 

rettssikkerhet og likeverdig tjenestekvalitet i vår nordligste landsdel. Som del av områdeløftet 

anbefales følgende tiltak og avklaringer:   

1. Det bør gjennomføres en kommuneblokkreform i hele Finnmark og Nord-Troms. 

Kommunene bør avklare sin tilhørighet til kommuneregioner, som kan være 

hensiktsmessige for utvidet samarbeid om kommunal administrasjon og lovpålagte 

velferdstjenester.   

2. Det bør gjennomføres et fylkesinitiativ under ledelse av Fylkesmannen for utvikling av nye 

regionale plankontor og en samordnet digital grunnmur i hele fylket. Fylkesmannen bør ha 

 

14 NIVI Rapport 2018:4 Gode grep i Finnmark 
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et særskilt oppfølgingsansvar for utvidet samarbeid om kompetanseutvikling og lovpålagte 

tjenester i de faste kommuneregionene.  

3. Kommunene bør avklare fremtidig organisering av interkommunale politiske råd, som 

grunnlag for forsterket samarbeid med fylkeskommunen og andre regionale 

utviklingsaktører. Med bakgrunn i at foreliggende reformskisse kan medføre rundt 8-10 

faste kommuneregioner i Troms og Finnmark, vil det ligge godt til rette for innføring av 

regionale utviklingsavtaler om samfunnsutvikling.   

4. Det anbefales en gjennomgang av det næringspolitiske virkemiddelapparatet på lokalt og 

regionalt nivå, med sikte på effektivisering og klargjøring av kommunenes og 

kommuneregionenes fremtidige rolle som samfunnsutviklere. De fremtidige plankontorene 

og sekretariatene i kommuneregionene bør sikres nødvendige stillingsressurser for å ivareta 

plan- og utviklingsoppgaver på vegne av kommunene.     
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Vedlegg: Oversikt over registrerte samarbeidsordninger for den enkelte 

kommune i Troms og Finnmark 
 

Nedenfor følger en oversikt over registrerte interkommunale samarbeidsordninger for alle de 

39 kommunene i Troms og Finnmark. Det er laget én samletabell pr kommune. Kommunene er 

sortert i alfabetisk rekkefølge. Fargebruk i tabellene angir geografisk nivå på samarbeidet ut fra 

antall kommuner som deltar i samarbeidet. Det er skilt mellom ordninger på høyere geografisk 

nivå hvor 10 eller flere kommuner samarbeider, ordninger på regionalt nivå der 4-9 kommuner 

samarbeider og ordninger på lokalt nivå der 2-3 kommuner samarbeider.   

 

 

 
 

Nr Navn samarbeidsordning Kommuner

1 Felles skogbrukssjef Finnmark-Kvænangen Alle kommuner i Finnmark og Kvænangen

2 110-Sentralen for Finnmark Alle kommunene i Finnmark

3 IKA Finnmark IKS Alle kommuner i Finnmark

4 Finnmark Friluftsråd Alle kommuner i Finnmark unntatt Hasvik

5 Kommunekraft AS 15 kraftkommuner i Troms og Finnmark

6 Vest-Finnmark Kommunerevisjon IKS (VEFIK)

Hammerfest, Alta, Loppa, Hasvik, Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Kautokeino, 

Karasjok, Båtsfjord, Nesseby, Tana, Vadsø, Sør-Varanger

7 Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS (KUSEK)

Hammerfest, Alta, Loppa, Hasvik, Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Kautokeino, 

Karasjok

8 Vest-Finnmark Regionråd Hammerfest, Alta, Loppa, Hasvik, Måsøy, Nordkapp, Porsanger

9 IUA Vest-Finnmark Alta, Hammerfest, Hasvik, Kautokeino, Loppa, Måsøy

10 RSK Vest-Finnmark Hammerfest, Alta, Loppa, Hasvik, Måsøy, Nordkapp

11 Vest-Finnmark Avfallsselskap IKS (VEFAS) Alta, Loppa, Hasvik, Kautokeino

12 Barnevernvakt Alta Alta, Loppa, Hasvik, Kvænangen

13 Aurora Kino IKS Tromsø, Alta, Sør-Varanger

14 Alta Kraftlag SA Alta, Loppa, Kvænangen

15 Kunnskapsparken Origo Nord AS Alta, Loppa, Kvænangen

16 PPT Alta, Loppa og Kvænangen Alta, Loppa, Kvænangen

17 Alta Krisesenter Alta, Loppa

18 Landbrukssamarbeid Alta-Loppa Alta, Loppa

19 SMISO Vest-Finnmark Alta, Loppa

20 Veterinærvaktområde Alta Alta, Loppa

21 Arbeidsgiverkontroll Alta-Loppa Alta, Loppa

22 Felles barnevern Alta - Kvænangen Alta, Kvænangen

23 Arbeidsgiverkontroll Alta-Kvænangen Alta, Kvænangen

24 Arbeidsgiverkontroll Alta-Berlevåg Alta, Berlevåg

25 Arbeidsgiverkontroll Alta-Hasvik Alta, Hasvik

26 Arbeidsgiverkontroll Alta-Karasjok Alta, Karasjok

27 Arbeidsgiverkontroll Alta-Lebesby Alta, Lebesby

28 Arbeidsgiverkontroll Hammerfest-Alta Hammerfest, Alta

29 Felles skatteoppkrever Alta-Porsanger Alta, Porsanger

30 PPT Alta-Nordkapp Alta, Nordkapp

Alta: 30 registrerte samarbeidsordninger, vertskommune for 24 ordninger
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Nr Navn samarbeidsordning Kommuner

1 Komrev nord IKS

Alle kommuner i Troms med tillegg av Berlevåg, Gamvik, Lebesby, Vardø og 6 kommuner i 

Nordland

2 K-Sekretariatet IKS 15 kommuner i Troms og 6 kommuner i Nordland 

3 110-Sentralen i Troms Alle kommuner i Troms unntatt Gratangen

4 Interkommunalt arkiv Tromsø IKS (IKAT) 19 kommuner i Troms

5 SMISO Troms 19 kommuner i Troms

6 IUA Midt- og Nord-Troms

Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Målselv, Nordreisa, Senja, 

Skjervøy, Storfjord, Sørreisa, Tromsø

7 Krisesenter for Tromsø og omegn Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy, Kvænangen

8 Ressurs Tromsø AS Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Lyngen, Storfjord, Nordreisa, Skjervøy

9 Tromsø Legevaktsentral Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Kvænangen, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

10 Midt-Troms museum Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Senja, Målselv, Sørreisa 

11 Senja avfall IKS Senja, Sørreisa, Dyrøy, Målselv, Salangen, Balsfjord

12 Ishavskysten Friluftsråd Tromsø, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord

13 Barnevernvakt Tromsø Tromsø, Storfjord, Balsfjord

14 Innkjøpssamarbeid Tromsø-Karlsøy-Balsfjord Tromsø, Karlsøy, Balsfjord

15 Kompetanseregion Tromsøområdet Tromsø, Karlsøy, Balsfjord

16 Målselv, Balsfjord og Lenvik interkommunale skadefellingslag Målselv, Balsfjord, Senja

17 PPT for Balsfjord, Storfjord og Lyngen Balsfjord, Storfjord, Lyngen

18 Tromsø-områdets Regionråd Tromsø, Karlsøy, Balsfjord

19 AS Ryaforbindelsen Tromsø, Balsfjord

20 Brannsamarbeid Tromsø, Balsfjord Tromsø, Balsfjord

21 Balsfjord og Storfjord legevakt Balsfjord, Storfjord

22 KAD-senger Balsfjord-Storfjord Balsfjord, Storfjord

23 NAV Balsfjord-Storfjord Balsfjord, Storfjord

Balsfjord: 23 registrerte samarbeidsordninger, vertskommune for 6 ordninger

Nr Navn samarbeidsordning Kommuner

1 Komrev nord IKS

Alle kommuner i Troms med tillegg av Berlevåg, Gamvik, Lebesby, Vardø og 6 

kommuner i Nordland

2 110-Sentralen i Troms Alle kommuner i Troms unntatt Gratangen

3 Interkommunalt arkiv Tromsø IKS (IKAT) 19 kommuner i Troms

4 SMISO Troms 19 kommuner i Troms

5 Kommunekraft AS 15 kraftkommuner i Troms og Finnmark

6 IUA Midt- og Nord-Troms

Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Målselv, Nordreisa, 

Senja, Skjervøy, Storfjord, Sørreisa, Tromsø

7 Barnevernvakt Midt- og Sør-Troms Bardu, Dyrøy, Gratangen, Ibestad, Lavangen, Salangen, Målselv, Sørreisa

8 Hålogaland Revisjon AS Bardu, Lavangen, Tjeldsund, Gratangen, Dyrøy, Salangen, Narvik, Evenes

9 Krisesenteret i Midt-Troms Senja, Sørreisa, Dyrøy, Salangen, Lavangen, Bardu, Målselv

10 Midt-Troms museum Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Senja, Målselv, Sørreisa 

11 Midt-Troms Regionråd Senja, Sørreisa, Dyrøy, Målselv, Bardu, Salangen

12 Arbeidsgiverkontroll Senja Senja, Sørreisa, Dyrøy, Målselv, Bardu

13 Bps Nord-Hålogalandsbrua AS Narvik, Harstad, Bardu, Tysfjord, Evenes, Tjeldsund

14 Interkommunal legevakt i Bardu Lavangen, Bardu, Salangen, Målselv, Ibestad

15 Kompetanseregion Indre Midt-Troms Bardu, Dyrøy, Lavangen, Salangen, Målselv

16 Midt-Troms Friluftsråd Senja, Målselv, Bardu, Sørreisa, Dyrøy

17 Studiesenteret Midt-Troms AS Senja, Sørreisa, Dyrøy, Målselv, Bardu

18 Veterinærvaktområde Salangen Salangen, Lavangen, Bardu, Ibestad, Dyrøy

19 KAD-senger Bardu Lavangen, Bardu, Salangen, Ibestad

20 Brannsamarbeid Bardu-Salangen-Lavangen Bardu, Salangen, Lavangen

21 Bardu og Salangen interkommunale skadefellingslag Bardu, Salangen

22 Landbrukssamarbeid Bardu-Salangen Bardu, Salangen

23 Landbrukssamarbeid Bardu-Gratangen Bardu, Gratangen

24 Felles kommuneoverlege Målselv-Bardu Målselv, Bardu

25 PPT for Bardu og Målselv Bardu, Målselv

Bardu: 25 registrerte samarbeidsordninger, vertskommune for 9 ordninger
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Nr Navn samarbeidsordning Kommuner

1 Komrev nord IKS

Alle kommuner i Troms med tillegg av Berlevåg, Gamvik, Lebesby, Vardø og 6 kommuner i 

Nordland

2 Felles skogbrukssjef Finnmark-Kvænangen Alle kommuner i Finnmark og Kvænangen

3 110-Sentralen for Finnmark Alle kommunene i Finnmark

4 IKA Finnmark IKS Alle kommuner i Finnmark

5 Finnmark Friluftsråd Alle kommuner i Finnmark unntatt Hasvik

6 Kommunekraft AS 15 kraftkommuner i Troms og Finnmark

7 Øst-Finnmark legevaktsentral

Sør Varanger, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Gamvik, Tana, Nesseby, Porsanger, Lebesby, 

Måsøy, Hasvik, Loppa

8 Kontrollutvalgan IS Vardø, Vadsø, Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Tana, Nesseby, Båtsfjord, Sør-Varanger

9 Øst-Finnmark Regionråd Vardø, Vadsø, Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Tana, Nesseby, Båtsfjord, Sør-Varanger

10 IUA Øst-Finnmark Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby, Sør-Varanger, Tana, Vadsø, Vardø

11 Krisesenteret i Hammerfest Måsøy, Nordkapp, Hasvik, Berlevåg, Gamvik, Porsanger, Hammerfest

12 RSK Øst-Finnmark Båtsfjord, Berlevåg, Tana, Nesseby, Vadsø, Vardø, Sør-Varanger.

13 Varangerkraft AS Sør-Varanger, Tana, Nesseby, Båtsfjord, Berlevåg, Vardø, Vadsø 

14 Øst-Finnmark avfallsselskap ANS Sør-Varanger, Tana, Nesseby, Båtsfjord, Berlevåg, Vardø, Utsjok (FIN). 

15 Veterinærvaktområde Tana og Vadsø Tana, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Nesseby

16 Museene for kystkultur og gjenreising IKS Hammerfest, Nordkapp, Måsøy, Gamvik, Berlevåg

17 PPD for Midt-Finnmark IKS Porsanger, Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Måsøy

18 Plansamarbeid Tana-Båtsfjord-Berlevåg Tana, Båtsfjord, Berlevåg

19 Byggesaksforvaltning Tana-Berlevåg Tana, Berlevåg

20 Landbrukssamarbeid Tana-Berlevåg Tana, Berlevåg

21 Tana arbeidsservice AS Tana, Berlevåg

22 Felles barnevern Berlevåg-Båtsfjord Berlevåg, Båtsfjord

23 Jordmortjeneste Vadsø-Berlevåg Vadsø, Berlevåg

24 Arbeidsgiverkontroll Alta-Berlevåg Alta, Berlevåg

Berlevåg: 24 registrerte samarbeidsordninger, vertskommune for 1 ordning

Nr Navn samarbeidsordning Kommuner

1 Felles skogbrukssjef Finnmark-Kvænangen Alle kommuner i Finnmark og Kvænangen

2 110-Sentralen for Finnmark Alle kommunene i Finnmark

3 IKA Finnmark IKS Alle kommuner i Finnmark

4 Finnmark Friluftsråd Alle kommuner i Finnmark unntatt Hasvik

5 Vest-Finnmark Kommunerevisjon IKS (VEFIK)

Hammerfest, Alta, Loppa, Hasvik, Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Kautokeino, Karasjok, 

Båtsfjord, Nesseby, Tana, Vadsø, Sør-Varanger

6 Øst-Finnmark legevaktsentral

Sør Varanger, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Gamvik, Tana, Nesseby, Porsanger, Lebesby, 

Måsøy, Hasvik, Loppa

7 Kontrollutvalgan IS Vardø, Vadsø, Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Tana, Nesseby, Båtsfjord, Sør-Varanger

8 Øst-Finnmark Regionråd Vardø, Vadsø, Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Tana, Nesseby, Båtsfjord, Sør-Varanger

9 Norasenteret IKS Vardø, Vadsø, Lebesby, Gamvik, Tana, Nesseby, Båtsfjord, Sør-Varanger

10 IUA Øst-Finnmark Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby, Sør-Varanger, Tana, Vadsø, Vardø

11 RSK Øst-Finnmark Båtsfjord, Berlevåg, Tana, Nesseby, Vadsø, Vardø, Sør-Varanger.

12 Varangerkraft AS Sør-Varanger, Tana, Nesseby, Båtsfjord, Berlevåg, Vardø, Vadsø 

13 Øst-Finnmark avfallsselskap ANS Sør-Varanger, Tana, Nesseby, Båtsfjord, Berlevåg, Vardø, Utsjok (FIN). 

14 Veterinærvaktområde Tana og Vadsø Tana, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Nesseby

15 Plansamarbeid Tana-Båtsfjord-Berlevåg Tana, Båtsfjord, Berlevåg

16 Felles barnevern Berlevåg-Båtsfjord Berlevåg, Båtsfjord

Båtsfjord: 16 registrerte samarbeidsordninger, ikke registrert som vertskommune for noen av ordningene
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Nr Navn samarbeidsordning Kommuner

1 Komrev nord IKS

Alle kommuner i Troms med tillegg av Berlevåg, Gamvik, Lebesby, Vardø og 6 kommuner i 

Nordland

2 110-Sentralen i Troms Alle kommuner i Troms unntatt Gratangen

3 Interkommunalt arkiv Tromsø IKS (IKAT) 19 kommuner i Troms

4 SMISO Troms 19 kommuner i Troms

5 IUA Midt- og Nord-Troms

Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Målselv, Nordreisa, Senja, 

Skjervøy, Storfjord, Sørreisa, Tromsø

6 Barnevernvakt Midt- og Sør-Troms Bardu, Dyrøy, Gratangen, Ibestad, Lavangen, Salangen, Målselv, Sørreisa

7 Hålogaland Revisjon AS Bardu, Lavangen, Tjeldsund, Gratangen, Dyrøy, Salangen, Narvik, Evenes

8 Krisesenteret i Midt-Troms Senja, Sørreisa, Dyrøy, Salangen, Lavangen, Bardu, Målselv

9 Midt-Troms museum Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Senja, Målselv, Sørreisa 

10 Midt-Troms Regionråd Senja, Sørreisa, Dyrøy, Målselv, Bardu, Salangen

11 Senja avfall IKS Senja, Sørreisa, Dyrøy, Målselv, Salangen, Balsfjord

12 Arbeidsgiverkontroll Senja Senja, Sørreisa, Dyrøy, Målselv, Bardu

13 Kompetanseregion Indre Midt-Troms Bardu, Dyrøy, Lavangen, Salangen, Målselv

14 Midt-Troms Friluftsråd Senja, Målselv, Bardu, Sørreisa, Dyrøy

15 Studiesenteret Midt-Troms AS Senja, Sørreisa, Dyrøy, Målselv, Bardu

16 Veterinærvaktområde Salangen Salangen, Lavangen, Bardu, Ibestad, Dyrøy

17 Astafjord Vekst AS Salangen, Lavangen, Gratangen, Dyrøy

18 Samfunnsmedisinsk avdeling Midt-Troms Senja, Sørreisa, Dyrøy

19 Finnsnes interkommunale legevakt Senja, Sørreisa, Dyrøy

20 Interkommunal Diabetessykepleier Lenvik Senja, Sørreisa, Dyrøy

21 Jordmortjeneste Midt-Troms Senja, Sørreisa, Dyrøy

22 KAD-senger Midt-Troms Senja, Sørreisa, Dyrøy

23 Kreftkoordinator Midt-Troms Senja, Sørreisa, Dyrøy

24 Kreftpoliklinikk Midt-Troms Senja, Sørreisa, Dyrøy

25 NAV Salangen, Lavangen, Dyrøy Salangen, Lavangen, Dyrøy

26 PPT Salangen, Dyrøy og Lavangen Salangen, Dyrøy, Lavangen

27 Dyrøy og Sørreisa legekontor Dyrøy, Sørreisa

28 Felles barnevern Dyrøy-Sørreisa Dyrøy, Sørreisa

29 Sørreisa og Dyrøy brannvesen Sørreisa, Dyrøy

Dyrøy: 29 registrerte samarbeidsordninger, ikke registrert som vertskommune for noen av ordningene

Nr Navn samarbeidsordning Kommuner

1 Komrev nord IKS

Alle kommuner i Troms med tillegg av Berlevåg, Gamvik, Lebesby, Vardø og 6 kommuner i 

Nordland

2 Felles skogbrukssjef Finnmark-Kvænangen Alle kommuner i Finnmark og Kvænangen

3 110-Sentralen for Finnmark Alle kommunene i Finnmark

4 IKA Finnmark IKS Alle kommuner i Finnmark

5 Finnmark Friluftsråd Alle kommuner i Finnmark unntatt Hasvik

6 Øst-Finnmark legevaktsentral

Sør Varanger, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Gamvik, Tana, Nesseby, Porsanger, Lebesby, 

Måsøy, Hasvik, Loppa

7 Kontrollutvalgan IS Vardø, Vadsø, Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Tana, Nesseby, Båtsfjord, Sør-Varanger

8 Øst-Finnmark Regionråd Vardø, Vadsø, Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Tana, Nesseby, Båtsfjord, Sør-Varanger

9 Norasenteret IKS Vardø, Vadsø, Lebesby, Gamvik, Tana, Nesseby, Båtsfjord, Sør-Varanger

10 Krisesenteret i Hammerfest Måsøy, Nordkapp, Hasvik, Berlevåg, Gamvik, Porsanger, Hammerfest

11 Finnmark Miljøtjeneste AS Porsanger, Lebesby, Gamvik, Karasjok,  Nordkapp, Måsøy

12 IUA Midt-Finnmark Gamvik, Karasjok, Lebesby, Nordkapp, Porsanger 

13 Museene for kystkultur og gjenreising IKS Hammerfest, Nordkapp, Måsøy, Gamvik, Berlevåg

14 PPD for Midt-Finnmark IKS Porsanger, Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Måsøy

15 RSK Midt-Finnmark Porsanger, Karasjok, Kautokeino, Lebesby, Gamvik

16 Veterinærvaktområde Porsanger og Nordkapp Porsanger, Nordkapp, Lebesby, Gamvik

17 Nordkyn barneverntjeneste Gamvik, Lebesby

18 Nordkyn legetjeneste (NLT) Gamvik, Lebesby

19 Landbrukssamarbeid Lebesby-Gamvik Lebesby, Gamvik

20 Nordkyn Kraftlag SA Lebesby, Gamvik

21 Jordmortjeneste Vadsø-Gamvik Vadsø, Gamvik

22 Feiing Gamvik-Nordkapp Gamvik, Nordkapp

23 Arbeidsgiverkontroll Sør-Varanger-Gamvik Sør-Varanger, Gamvik

Gamvik: 23 registrerte samarbeidsordninger, vertskommune for 2 ordninger
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Nr Navn samarbeidsordning Kommuner

1 110-sentralen i Salten Brann IKS Gratangen og 42 kommuner i Nordland

2 Komrev nord IKS

Alle kommuner i Troms med tillegg av Berlevåg, Gamvik, Lebesby, Vardø og 6 

kommuner i Nordland

3 Interkommunalt arkiv Tromsø IKS (IKAT) 19 kommuner i Troms

4 SMISO Troms 19 kommuner i Troms

5 Kommunekraft AS 15 kraftkommuner i Troms og Finnmark

6 Midtre Hålogaland Friluftsråd

Tjeldsund, Gratangen, Lavangen, Harstad, Kvæfjord, Ibestad, Salangen, 

Evenes, Narvik

7 Barnevernvakt Midt- og Sør-Troms Bardu, Dyrøy, Gratangen, Ibestad, Lavangen, Salangen, Målselv, Sørreisa

8 Hålogaland interkommunale politiske råd-Hålogalandsrådet Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Gratangen, Tjeldsund, Narvik, Evenes 

9 Hålogaland Revisjon AS Bardu, Lavangen, Tjeldsund, Gratangen, Dyrøy, Salangen, Narvik, Evenes

10 IUA Sør-Troms Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Salangen, Tjeldsund

11 Hålogaland Kraft AS Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Gratangen, Tjeldsund, Lødingen 

12 Kompetanseregion Sør-Troms Harstad, Kvæfjord, Ibestad, Gratangen, Tjeldsund

13 PPT Harstad Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Gratangen, Tjeldsund

14 Sør-Troms og Ofoten interkommunale skadefellingslag Gratangen, Lavangen, Evenes, Tjeldsund, Narvik

15 Astafjord Vekst AS Salangen, Lavangen, Gratangen, Dyrøy

16 Astafjord barneverntjeneste Salangen, Lavangen, Gratangen

17 Astafjord IKT Salangen, Lavangen, Gratangen

18 Astafjord kart og oppmåling Salangen, Lavangen, Gratangen

19 Astafjord kemnerkontor Salangen, Lavangen, Gratangen

20 Astafjord lønn og regnskap Salangen, Lavangen, Gratangen

21 Innkjøpssamarbeid i Ofoten Narvik, Evenes, Gratangen

22 Legevakten i Narvik Narvik, Ballangen, Gratangen

23 Narvik og omegn krisesenter Narvik, Evenes, Gratangen

24 NAV Narvik-Evenes-Gratangen Narvik, Evenes, Gratangen

25 Ofoten Brann IKS Narvik, Gratangen, Evenes

26 Landbrukssamarbeid Bardu-Gratangen Bardu, Gratangen

27 Veterinærvaktområde Narvik Narvik, Gratangen

Gratangen: 27 registrerte samarbeidsordninger, vertskommune for 4 ordninger

Nr Navn samarbeidsordning Kommuner

1 Felles skogbrukssjef Finnmark-Kvænangen Alle kommuner i Finnmark og Kvænangen

2 110-Sentralen for Finnmark Alle kommunene i Finnmark

3 IKA Finnmark IKS Alle kommuner i Finnmark

4 Finnmark Friluftsråd Alle kommuner i Finnmark unntatt Hasvik

5 Kommunekraft AS 15 kraftkommuner i Troms og Finnmark

6 Vest-Finnmark Kommunerevisjon IKS (VEFIK)

Hammerfest, Alta, Loppa, Hasvik, Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Kautokeino, Karasjok, 

Båtsfjord, Nesseby, Tana, Vadsø, Sør-Varanger

7 Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS (KUSEK) Hammerfest, Alta, Loppa, Hasvik, Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Kautokeino, Karasjok

8 Krisesenteret i Hammerfest Måsøy, Nordkapp, Hasvik, Berlevåg, Gamvik, Porsanger, Hammerfest

9 Vest-Finnmark Regionråd Hammerfest, Alta, Loppa, Hasvik, Måsøy, Nordkapp, Porsanger

10 IUA Vest-Finnmark Alta, Hammerfest, Hasvik, Kautokeino, Loppa, Måsøy

11 RSK Vest-Finnmark Hammerfest, Alta, Loppa, Hasvik, Måsøy, Nordkapp

12 Museene for kystkultur og gjenreising IKS Hammerfest, Nordkapp, Måsøy, Gamvik, Berlevåg

13 Veterinærvaktområde Hammerfest Hammerfest, Måsøy, Hasvik

14 Barnevernvakt Hammerfest Hammerfest, Måsøy

15 Landbrukssamarbeid Hammerfest-Måsøy Hammerfest, Måsøy

16 Landbrukssamarbeid Hammerfest-Måsøy Hammerfest, Hasvik

17 Hammerfest Energi AS Hammerfest, Hasvik

18 Arbeidsgiverkontroll Hammerfest-Alta Hammerfest, Alta

19 Arbeidsgiverkontroll Hammerfest-Nesseby Hammerfest, Nesseby

Hammerfest: 19 registrerte samarbeidsordninger, vertskommune for 10 ordninger
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Nr Navn samarbeidsordning Kommuner

1 Komrev nord IKS

Alle kommuner i Troms med tillegg av Berlevåg, Gamvik, Lebesby, Vardø og 

6 kommuner i Nordland

2 K-Sekretariatet IKS 15 kommuner i Troms og 6 kommuner i Nordland 

3 110-Sentralen i Troms Alle kommuner i Troms unntatt Gratangen

4 Midtre Hålogaland Friluftsråd

Tjeldsund, Gratangen, Lavangen, Harstad, Kvæfjord, Ibestad, Salangen, 

Evenes, Narvik

5 Hålogaland interkommunale politiske råd-Hålogalandsrådet 

Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Gratangen, Tjeldsund, Narvik, 

Evenes 

6 Hålogaland ressursselskap IKS Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Tjeldsund, Lavangen, Narvik, Evenes 

7 IUA Sør-Troms Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Salangen, Tjeldsund

8 Hålogaland Kraft AS Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Gratangen, Tjeldsund, Lødingen 

9 Sør-Troms museum Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Salangen, Tjeldsund

10 Bps Nord-Hålogalandsbrua AS Narvik, Harstad, Bardu, Tysfjord, Evenes, Tjeldsund

11 Harstad Legevaktsentral Harstad, Kvæfjord, Lødingen, Evenes, Tjeldsund

12 Kompetanseregion Sør-Troms Harstad, Kvæfjord, Ibestad, Gratangen, Tjeldsund

13 PPT Harstad Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Gratangen, Tjeldsund

14 Flyplassutvalget for Harstad og Narvik lufthavn Harstad, Tjeldsund, Evenes, Narvik

15 Harstad krisesenter Harstad, Kvæfjord, Ibestad, Tjeldsund

16 KAD-senger Harstad Harstad, Kvæfjord, Tjeldsund, Lødingen

17 Veterinærvaktområde Harstad og Tjeldsund Harstad, Kvæfjord, Tjeldsund, Evenes

18 Barnevernvakt Harstad Harstad, Kvæfjord, Tjeldsund

19 Harstad interkommunale legevakt Harstad, Kvæfjord, Lødingen

20 Innkjøpssamarbeid Harstad Harstad, Kvæfjord, Lødingen

21 IKT-samarbeid Harstad-Ibestad Harstad, Ibestad

22 NAV-samarbeid Harstad-Ibestad Harstad, Ibestad

23 Brannsamarbeid Harstad-Ibestad Harstad, Ibestad

24 Havnesamarbeid Harstad-Ibestad Harstad, Ibestad

25 Brannsamarbeid Harstad-Kvæfjord Harstad, Kvæfjord

26 Kommunaltekniske tjenester Harstad-Kvæfjord Harstad, Kvæfjord

27 Skogforvalting Kvæfjord-Harstad Harstad, Kvæfjord

28 Felles barnehagetilsyn Harstad-Kvæfjord Harstad, Kvæfjord

29 VTA-plasser Harstad-Kvæfjord Harstad, Kvæfjord

30 Brannsamarbeid Harstad-Tjeldsund Harstad, Tjeldsund

Harstad: 30 registrerte samarbeidsordninger, vertskommune for 22 ordninger

Nr Navn samarbeidsordning Kommuner

1 Felles skogbrukssjef Finnmark-Kvænangen Alle kommuner i Finnmark og Kvænangen

2 110-Sentralen for Finnmark Alle kommunene i Finnmark

3 IKA Finnmark IKS Alle kommuner i Finnmark

4 Vest-Finnmark Kommunerevisjon IKS (VEFIK)

Hammerfest, Alta, Loppa, Hasvik, Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Kautokeino, Karasjok, 

Båtsfjord, Nesseby, Tana, Vadsø, Sør-Varanger

5 Øst-Finnmark legevaktsentral

Sør Varanger, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Gamvik, Tana, Nesseby, Porsanger, Lebesby, 

Måsøy, Hasvik, Loppa

6 Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS (KUSEK) Hammerfest, Alta, Loppa, Hasvik, Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Kautokeino, Karasjok

7 Krisesenteret i Hammerfest Måsøy, Nordkapp, Hasvik, Berlevåg, Gamvik, Porsanger, Hammerfest

8 Vest-Finnmark Regionråd Hammerfest, Alta, Loppa, Hasvik, Måsøy, Nordkapp, Porsanger

9 IUA Vest-Finnmark Alta, Hammerfest, Hasvik, Kautokeino, Loppa, Måsøy

10 RSK Vest-Finnmark Hammerfest, Alta, Loppa, Hasvik, Måsøy, Nordkapp

11 Vest-Finnmark Avfallsselskap IKS (VEFAS) Alta, Loppa, Hasvik, Kautokeino

12 Barnevernvakt Alta Alta, Loppa, Hasvik, Kvænangen

13 Veterinærvaktområde Hammerfest Hammerfest, Måsøy, Hasvik

14 Arbeidsgiverkontroll Alta-Hasvik Alta, Hasvik

15 Feiing Loppa-Hasvik Loppa, Hasvik

16 Hammerfest Energi AS Hammerfest, Hasvik

17 Landbrukssamarbeid Hammerfest-Hasvik Hammerfest, Hasvik

Hasvik: 17 registrerte samarbeidsordninger, vertskommune for 1 ordning
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Nr Navn samarbeidsordning Kommuner

1 Komrev nord IKS

Alle kommuner i Troms med tillegg av Berlevåg, Gamvik, Lebesby, Vardø og 

6 kommuner i Nordland

2 K-Sekretariatet IKS 15 kommuner i Troms og 6 kommuner i Nordland 

3 110-Sentralen i Troms Alle kommuner i Troms unntatt Gratangen

4 Interkommunalt arkiv Tromsø IKS (IKAT) 19 kommuner i Troms

5 Midtre Hålogaland Friluftsråd

Tjeldsund, Gratangen, Lavangen, Harstad, Kvæfjord, Ibestad, Salangen, 

Evenes, Narvik

6 Barnevernvakt Midt- og Sør-Troms Bardu, Dyrøy, Gratangen, Ibestad, Lavangen, Salangen, Målselv, Sørreisa

7 Hålogaland interkommunale politiske råd-Hålogalandsrådet Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Gratangen, Tjeldsund, Narvik, Evenes 

8 Hålogaland ressursselskap IKS Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Tjeldsund, Lavangen, Narvik, Evenes 

9 IUA Sør-Troms Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Salangen, Tjeldsund

10 Hålogaland Kraft AS Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Gratangen, Tjeldsund, Lødingen 

11 Sør-Troms museum Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Salangen, Tjeldsund

12 Interkommunal legevakt i Bardu Lavangen, Bardu, Salangen, Målselv, Ibestad

13 Kompetanseregion Sør-Troms Harstad, Kvæfjord, Ibestad, Gratangen, Tjeldsund

14 PPT Harstad Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Gratangen, Tjeldsund

15 Veterinærvaktområde Salangen Salangen, Lavangen, Bardu, Ibestad, Dyrøy

16 Harstad krisesenter Harstad, Kvæfjord, Ibestad, Tjeldsund

17 KAD-senger Bardu Lavangen, Bardu, Salangen, Ibestad

18 Astafjordlegen Salangen, Lavangen, Ibestad 

19 IKT-samarbeid Harstad-Ibestad Harstad, Ibestad

20 NAV-samarbeid Harstad-Ibestad Harstad, Ibestad

21 Brannsamarbeid Harstad-Ibestad Harstad, Ibestad

22 Havnesamarbeid Harstad-Ibestad Harstad, Ibestad

23 Felles kemner Målselv-Ibestad Målselv, Ibestad

Ibestad: 23 registrerte samarbeidsordninger, ikke registrert som vertskommune for noen av ordningene

Nr Navn samarbeidsordning Kommuner

1 Felles skogbrukssjef Finnmark-Kvænangen Alle kommuner i Finnmark og Kvænangen

2 110-Sentralen for Finnmark Alle kommunene i Finnmark

3 IKA Finnmark IKS Alle kommuner i Finnmark

4 Finnmark Friluftsråd Alle kommuner i Finnmark unntatt Hasvik

5 Vest-Finnmark Kommunerevisjon IKS (VEFIK)

Hammerfest, Alta, Loppa, Hasvik, Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Kautokeino, Karasjok, 

Båtsfjord, Nesseby, Tana, Vadsø, Sør-Varanger

6 Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS (KUSEK) Hammerfest, Alta, Loppa, Hasvik, Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Kautokeino, Karasjok

7 Finnmark Miljøtjeneste AS Porsanger, Lebesby, Gamvik, Karasjok,  Nordkapp, Måsøy

8 IUA Midt-Finnmark Gamvik, Karasjok, Lebesby, Nordkapp, Porsanger 

9 RSK Midt-Finnmark Porsanger, Karasjok, Kautokeino, Lebesby, Gamvik

10 Indre Finnmark Investeringsselskap AS Tana, Karasjok, Porsanger, Nesseby 

11 Sápmi Næringshage AS Tana, Karasjok, Porsanger, Nesseby

12 IKT-samarbeid Avjovarre Karasjok, Kautokeino, Porsanger

13 Arbeidsgiverkontroll Alta-Karasjok Alta, Karasjok

14 Ávjovárre Urfolksregion Kautokeino, Karasjok

15 Barnevernvakt Karasjok Karasjok, Kautokeino

16 Luostejok Kraftlag SA Porsanger, Karasjok

17 RDM (RiddoDuottarMuseat) Porsanger, Karasjok

18 Vann og avløp Karasjok-Utsjok Karasjok, Utsjok(FIN)

19 Veterinærvaktområde Kautokeino og Karasjok Kautokeino, Karasjok

Karasjok: 19 registrerte samarbeidsordninger, vertskommune for 8 ordninger
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Nr Navn samarbeidsordning Kommuner

1 Komrev nord IKS

Alle kommuner i Troms med tillegg av Berlevåg, Gamvik, Lebesby, Vardø og 6 

kommuner i Nordland

2 K-Sekretariatet IKS 15 kommuner i Troms og 6 kommuner i Nordland 

3 110-Sentralen i Troms Alle kommuner i Troms unntatt Gratangen

4 Interkommunalt arkiv Tromsø IKS (IKAT) 19 kommuner i Troms

5 SMISO Troms 19 kommuner i Troms

6 IUA Midt- og Nord-Troms

Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Målselv, Nordreisa, 

Senja, Skjervøy, Storfjord, Sørreisa, Tromsø

7 Krisesenter for Tromsø og omegn Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy, Kvænangen

8 Ressurs Tromsø AS Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Lyngen, Storfjord, Nordreisa, Skjervøy

9 Tromsø Legevaktsentral Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Kvænangen, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

10 Ishavskysten Friluftsråd Tromsø, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord

11 Innkjøpssamarbeid Tromsø-Karlsøy-Balsfjord Tromsø, Karlsøy, Balsfjord

12 Kompetanseregion Tromsøområdet Tromsø, Karlsøy, Balsfjord

13 Tromsø-områdets Regionråd Tromsø, Karlsøy, Balsfjord

14 Brannsamarbeid Tromsø, Karlsøy Tromsø, Karlsøy

15 Kommunalt lærings- og mestringssenter Tromsø Tromsø, Karlsøy

16 Langsundforbindelsen AS Tromsø, Karlsøy

17 PPT for Tromsø og Karlsøy Tromsø, Karlsøy

18 Remiks Miljøpark AS Tromsø, Karlsøy

19 Veterinærvaktområde Tromsø og Karlsøy Tromsø, Karlsøy

Karlsøy: 19 registrerte samarbeidsordninger, ikke registrert som vertskommune for noen av ordningene

Nr Navn samarbeidsordning Kommuner

1 Felles skogbrukssjef Finnmark-Kvænangen Alle kommuner i Finnmark og Kvænangen

2 110-Sentralen for Finnmark Alle kommunene i Finnmark

3 IKA Finnmark IKS Alle kommuner i Finnmark

4 Finnmark Friluftsråd Alle kommuner i Finnmark unntatt Hasvik

5 Vest-Finnmark Kommunerevisjon IKS (VEFIK)

Hammerfest, Alta, Loppa, Hasvik, Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Kautokeino, 

Karasjok, Båtsfjord, Nesseby, Tana, Vadsø, Sør-Varanger

6 Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS (KUSEK)

Hammerfest, Alta, Loppa, Hasvik, Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Kautokeino, 

Karasjok

7 IUA Vest-Finnmark Alta, Hammerfest, Hasvik, Kautokeino, Loppa, Måsøy

8 Ymber AS Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord,  Kvænangen, Loppa, Kautokeino

9 RSK Midt-Finnmark Porsanger, Karasjok, Kautokeino, Lebesby, Gamvik

10 Vest-Finnmark Avfallsselskap IKS (VEFAS) Alta, Loppa, Hasvik, Kautokeino

11 IKT-samarbeid Avjovarre Karasjok, Kautokeino, Porsanger

12 Arbeidsgiverkontroll Narvik-Kautokeino Narvik, Kautokeino

13 Ávjovárre Urfolksregion Kautokeino, Karasjok

14 Barnevernvakt Karasjok Karasjok, Kautokeino

15 Landbrukssamarbeid Tana-Kautokeino Tana, Kautokeino

16 Veterinærvaktområde Kautokeino og Karasjok Kautokeino, Karasjok

Kautokeino: 16 registrerte samarbeidsordninger, ikke registrert som vertskommune for noen av ordningene
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Nr Navn samarbeidsordning Kommuner

1 Komrev nord IKS

Alle kommuner i Troms med tillegg av Berlevåg, Gamvik, Lebesby, Vardø og 6 

kommuner i Nordland

2 K-Sekretariatet IKS 15 kommuner i Troms og 6 kommuner i Nordland 

3 110-Sentralen i Troms Alle kommuner i Troms unntatt Gratangen

4 Interkommunalt arkiv Tromsø IKS (IKAT) 19 kommuner i Troms

5 SMISO Troms 19 kommuner i Troms

6 Midtre Hålogaland Friluftsråd

Tjeldsund, Gratangen, Lavangen, Harstad, Kvæfjord, Ibestad, Salangen, 

Evenes, Narvik

7 Hålogaland interkommunale politiske råd-Hålogalandsrådet Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Gratangen, Tjeldsund, Narvik, Evenes 

8 Hålogaland ressursselskap IKS Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Tjeldsund, Lavangen, Narvik, Evenes 

9 IUA Sør-Troms Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Salangen, Tjeldsund

10 Hålogaland Kraft AS Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Gratangen, Tjeldsund, Lødingen 

11 Sør-Troms museum Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Salangen, Tjeldsund

12 Harstad Legevaktsentral Harstad, Kvæfjord, Lødingen, Evenes, Tjeldsund

13 Kompetanseregion Sør-Troms Harstad, Kvæfjord, Ibestad, Gratangen, Tjeldsund

14 PPT Harstad Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Gratangen, Tjeldsund

15 Harstad krisesenter Harstad, Kvæfjord, Ibestad, Tjeldsund

16 KAD-senger Harstad Harstad, Kvæfjord, Tjeldsund, Lødingen

17 Veterinærvakt Sortland/Vesterålen Lødingen, Hadsel, Sortland, Kvæfjord

18 Veterinærvaktområde Harstad og Tjeldsund Harstad, Kvæfjord, Tjeldsund, Evenes

19 Barnevernvakt Harstad Harstad, Kvæfjord, Tjeldsund

20 Harstad interkommunale legevakt Harstad, Kvæfjord, Lødingen

21 Innkjøpssamarbeid Harstad Harstad, Kvæfjord, Lødingen

22 Brannsamarbeid Harstad-Kvæfjord Harstad, Kvæfjord

23 Brannsamarbeid Sortland-Kvæfjord Sortland, Kvæfjord

24 Helsetjenester Lødingen-Kvæfjord Lødingen, Kvæfjord

25 Kommunaltekniske tjenester Harstad-Kvæfjord Harstad, Kvæfjord

26 Skogforvalting Kvæfjord-Harstad Harstad, Kvæfjord

27 Felles barnehagetilsyn Harstad-Kvæfjord Harstad, Kvæfjord

28 VTA-plasser Harstad-Kvæfjord Harstad, Kvæfjord

Kvæfjord: 28 registrerte samarbeidsordninger, vertskommune for 1 ordning

150



- NIVI Analyse AS 

 63 

 

Nr Navn samarbeidsordning Kommuner

1 Komrev nord IKS

Alle kommuner i Troms med tillegg av Berlevåg, Gamvik, Lebesby, Vardø og 6 

kommuner i Nordland

2 K-Sekretariatet IKS 15 kommuner i Troms og 6 kommuner i Nordland 

3 110-Sentralen i Troms Alle kommuner i Troms unntatt Gratangen

4 Felles skogbrukssjef Finnmark-Kvænangen Alle kommuner i Finnmark og Kvænangen

5 Interkommunalt arkiv Tromsø IKS (IKAT) 19 kommuner i Troms

6 SMISO Troms 19 kommuner i Troms

7 Kommunekraft AS 15 kraftkommuner i Troms og Finnmark

8 IUA Midt- og Nord-Troms

Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Målselv, Nordreisa, 

Senja, Skjervøy, Storfjord, Sørreisa, Tromsø

9 Krisesenter for Tromsø og omegn Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy, Kvænangen

10 Tromsø Legevaktsentral Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Kvænangen, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

11 Avfallsservice AS Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

12 Biblioteksamarbeid Nord-Troms Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

13 Halti Kvenkultursenter IKS Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

14 Innkjøpssamarbeid Nord-Troms Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

15 Kompetanseregion Nord-Troms Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

16 Nord-Troms interkommunale skadefellingslag Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

17 Nord-Troms Museum AS Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

18 Nord-Troms Regionråd Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

19 Nord-Troms Studiesenter (NTSS) Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

20 Næringsutvalget i Nord-Troms (NUNT) Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

21 Regional ungdomssatsing Nord-Troms (RUST) Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

22 Ymber AS Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord,  Kvænangen, Loppa, Kautokeino

23 IKT-samarbeid Nord-Troms Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord

24 Nord-Troms Brannvesen Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen

25 Interkommunal jordmortjeneste Nord-Troms Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Kvænangen

26 Nord-Troms DMS Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Kvænangen

27 Nord-Troms Friluftsråd Skjervøy, Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa

28 Veterinærvaktområde Nord-Troms Nordreisa, Skjervøy, Kvænangen, Kåfjord

29 Barnevernvakt Alta Alta, Loppa, Hasvik, Kvænangen

30 Alta Kraftlag SA Alta, Loppa, Kvænangen

31 Felles barnehagetilsyn Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy

32 Kunnskapsparken Origo Nord AS Alta, Loppa, Kvænangen

33 PPT Alta, Loppa og Kvænangen Alta, Loppa, Kvænangen

34 Arbeidsgiverkontroll Alta-Kvænangen Alta, Kvænangen

35 Felles barnevern Alta - Kvænangen Alta, Kvænangen

Kvænangen: 35 registrerte samarbeidsordninger, vertskommune for 1 ordning
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Nr Navn samarbeidsordning Kommuner

1 Komrev nord IKS

Alle kommuner i Troms med tillegg av Berlevåg, Gamvik, Lebesby, Vardø og 6 kommuner i 

Nordland

2 K-Sekretariatet IKS 15 kommuner i Troms og 6 kommuner i Nordland 

3 110-Sentralen i Troms Alle kommuner i Troms unntatt Gratangen

4 Interkommunalt arkiv Tromsø IKS (IKAT) 19 kommuner i Troms

5 SMISO Troms 19 kommuner i Troms

6 Kommunekraft AS 15 kraftkommuner i Troms og Finnmark

7 IUA Midt- og Nord-Troms

Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Målselv, Nordreisa, Senja, 

Skjervøy, Storfjord, Sørreisa, Tromsø

8 Krisesenter for Tromsø og omegn Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy, Kvænangen

9 Tromsø Legevaktsentral Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Kvænangen, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

10 Avfallsservice AS Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

11 Biblioteksamarbeid Nord-Troms Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

12 Halti Kvenkultursenter IKS Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

13 Innkjøpssamarbeid Nord-Troms Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

14 Kompetanseregion Nord-Troms Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

15 Nord-Troms interkommunale skadefellingslag Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

16 Nord-Troms Museum AS Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

17 Nord-Troms Regionråd Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

18 Nord-Troms Studiesenter (NTSS) Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

19 Næringsutvalget i Nord-Troms (NUNT) Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

20 Regional ungdomssatsing Nord-Troms (RUST) Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

21 Ymber AS Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord,  Kvænangen, Loppa, Kautokeino

22 Arbeidsgiverkontroll Nord-Troms Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

23 IKT-samarbeid Nord-Troms Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord

24 Nord-Troms Brannvesen Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen

25 Interkommunal jordmortjeneste Nord-Troms Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Kvænangen

26 Nord-Troms DMS Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Kvænangen

27 Nord-Troms Friluftsråd Skjervøy, Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa

28 Skogbrukssjef i Nord-Troms Lyngen, Nordreisa, Kåfjord, Skjervøy

29 Veterinærvaktområde Nord-Troms Nordreisa, Skjervøy, Kvænangen, Kåfjord

30 Felles barnehagetilsyn Lyngen, Storfjord, Kåfjord Lyngen, Storfjord, Kåfjord

31 Felles barnevern Nordreisa-Kåfjord Nordreisa, Kåfjord

32 PPT Nord-Troms Nordreisa, Kåfjord

Kåfjord: 32 registrerte samarbeidsordninger, vertskommune for 2 ordninger
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Nr Navn samarbeidsordning Kommuner

1 Komrev nord IKS

Alle kommuner i Troms med tillegg av Berlevåg, Gamvik, Lebesby, Vardø og 

6 kommuner i Nordland

2 110-Sentralen i Troms Alle kommuner i Troms unntatt Gratangen

3 Interkommunalt arkiv Tromsø IKS (IKAT) 19 kommuner i Troms

4 SMISO Troms 19 kommuner i Troms

5 Midtre Hålogaland Friluftsråd

Tjeldsund, Gratangen, Lavangen, Harstad, Kvæfjord, Ibestad, Salangen, 

Evenes, Narvik

6 Barnevernvakt Midt- og Sør-Troms Bardu, Dyrøy, Gratangen, Ibestad, Lavangen, Salangen, Målselv, Sørreisa

7 Hålogaland interkommunale politiske råd-Hålogalandsrådet Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Gratangen, Tjeldsund, Narvik, Evenes 

8 Hålogaland Revisjon AS Bardu, Lavangen, Tjeldsund, Gratangen, Dyrøy, Salangen, Narvik, Evenes

9 Hålogaland ressursselskap IKS Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Tjeldsund, Lavangen, Narvik, Evenes 

10 IUA Sør-Troms Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Salangen, Tjeldsund

11 Krisesenteret i Midt-Troms Senja, Sørreisa, Dyrøy, Salangen, Lavangen, Bardu, Målselv

12 Sør-Troms museum Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Salangen, Tjeldsund

13 Interkommunal legevakt i Bardu Lavangen, Bardu, Salangen, Målselv, Ibestad

14 Kompetanseregion Indre Midt-Troms Bardu, Dyrøy, Lavangen, Salangen, Målselv

15 Sør-Troms og Ofoten interkommunale skadefellingslag Gratangen, Lavangen, Evenes, Tjeldsund, Narvik

16 Veterinærvaktområde Salangen Salangen, Lavangen, Bardu, Ibestad, Dyrøy

17 Astafjord Vekst AS Salangen, Lavangen, Gratangen, Dyrøy

18 KAD-senger Bardu Lavangen, Bardu, Salangen, Ibestad

19 Astafjord barneverntjeneste Salangen, Lavangen, Gratangen

20 Astafjord IKT Salangen, Lavangen, Gratangen

21 Astafjord kart og oppmåling Salangen, Lavangen, Gratangen

22 Astafjord kemnerkontor Salangen, Lavangen, Gratangen

23 Astafjord lønn og regnskap Salangen, Lavangen, Gratangen

24 Astafjordlegen Salangen, Lavangen, Ibestad 

25 Brannsamarbeid Bardu-Salangen-Lavangen Bardu, Salangen, Lavangen

26 NAV Salangen, Lavangen, Dyrøy Salangen, Lavangen, Dyrøy

27 PPT Salangen, Dyrøy og Lavangen Salangen, Dyrøy, Lavangen

Lavangen: 27 registrerte samarbeidsordninger, vertskommune for 1 ordning

Nr Navn samarbeidsordning Kommuner

1 Komrev nord IKS

Alle kommuner i Troms med tillegg av Berlevåg, Gamvik, Lebesby, Vardø og 6 kommuner i 

Nordland

2 Felles skogbrukssjef Finnmark-Kvænangen Alle kommuner i Finnmark og Kvænangen

3 110-Sentralen for Finnmark Alle kommunene i Finnmark

4 IKA Finnmark IKS Alle kommuner i Finnmark

5 Finnmark Friluftsråd Alle kommuner i Finnmark unntatt Hasvik

6 Kommunekraft AS 15 kraftkommuner i Troms og Finnmark

7 Øst-Finnmark legevaktsentral

Sør Varanger, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Gamvik, Tana, Nesseby, Porsanger, Lebesby, 

Måsøy, Hasvik, Loppa

8 Kontrollutvalgan IS Vardø, Vadsø, Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Tana, Nesseby, Båtsfjord, Sør-Varanger

9 Øst-Finnmark Regionråd Vardø, Vadsø, Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Tana, Nesseby, Båtsfjord, Sør-Varanger

10 Norasenteret IKS Vardø, Vadsø, Lebesby, Gamvik, Tana, Nesseby, Båtsfjord, Sør-Varanger

11 Finnmark Miljøtjeneste AS Porsanger, Lebesby, Gamvik, Karasjok,  Nordkapp, Måsøy

12 IUA Midt-Finnmark Gamvik, Karasjok, Lebesby, Nordkapp, Porsanger 

13 PPD for Midt-Finnmark IKS Porsanger, Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Måsøy

14 RSK Midt-Finnmark Porsanger, Karasjok, Kautokeino, Lebesby, Gamvik

15 Veterinærvaktområde Porsanger og Nordkapp Porsanger, Nordkapp, Lebesby, Gamvik

16 Nordkappregionen havn IKS Nordkapp, Lebesby, Porsanger

17 Visit Nordkapp AS Nordkapp, Lebesby, Porsanger 

18 Arbeidsgiverkontroll Alta-Lebesby Alta, Lebesby

19 Jordmortjeneste Porsanger-Lebesby Porsanger, Lebesby

20 Jordmortjeneste Vadsø-Lebesby Vadsø, Lebesby

21 Landbrukssamarbeid Lebesby-Gamvik Lebesby, Gamvik

22 Nordkyn barneverntjeneste Gamvik, Lebesby

23 Nordkyn Kraftlag SA Lebesby, Gamvik

24 Nordkyn legetjeneste (NLT) Gamvik, Lebesby

Lebesby: 24 registrerte samarbeidsordninger, vertskommune for 3 ordninger
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Nr Navn samarbeidsordning Kommuner

1 Felles skogbrukssjef Finnmark-Kvænangen Alle kommuner i Finnmark og Kvænangen

2 110-Sentralen for Finnmark Alle kommunene i Finnmark

3 IKA Finnmark IKS Alle kommuner i Finnmark

4 Finnmark Friluftsråd Alle kommuner i Finnmark unntatt Hasvik

5 Vest-Finnmark Kommunerevisjon IKS (VEFIK)

Hammerfest, Alta, Loppa, Hasvik, Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Kautokeino, Karasjok, 

Båtsfjord, Nesseby, Tana, Vadsø, Sør-Varanger

6 Øst-Finnmark legevaktsentral

Sør Varanger, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Gamvik, Tana, Nesseby, Porsanger, Lebesby, 

Måsøy, Hasvik, Loppa

7 Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS (KUSEK) Hammerfest, Alta, Loppa, Hasvik, Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Kautokeino, Karasjok

8 Vest-Finnmark Regionråd Hammerfest, Alta, Loppa, Hasvik, Måsøy, Nordkapp, Porsanger

9 IUA Vest-Finnmark Alta, Hammerfest, Hasvik, Kautokeino, Loppa, Måsøy

10 RSK Vest-Finnmark Hammerfest, Alta, Loppa, Hasvik, Måsøy, Nordkapp

11 Ymber AS Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord,  Kvænangen, Loppa, Kautokeino

12 Vest-Finnmark Avfallsselskap IKS (VEFAS) Alta, Loppa, Hasvik, Kautokeino

13 Barnevernvakt Alta Alta, Loppa, Hasvik, Kvænangen

14 Alta Kraftlag SA Alta, Loppa, Kvænangen

15 Kunnskapsparken Origo Nord AS Alta, Loppa, Kvænangen

16 PPT Alta, Loppa og Kvænangen Alta, Loppa, Kvænangen

17 Alta Krisesenter Alta, Loppa

18 Arbeidsgiverkontroll Alta-Loppa Alta, Loppa

19 Landbrukssamarbeid Alta-Loppa Alta, Loppa

20 SMISO Vest-Finnmark Alta, Loppa

21 Veterinærvaktområde Alta Alta, Loppa

22 Feiing Loppa-Hasvik Loppa, Hasvik

Loppa: 22 registrerte samarbeidsordninger, vertskommune for 1 ordning

Nr Navn samarbeidsordning Kommuner

1 Komrev nord IKS

Alle kommuner i Troms med tillegg av Berlevåg, Gamvik, Lebesby, Vardø og 6 

kommuner i Nordland

2 K-Sekretariatet IKS 15 kommuner i Troms og 6 kommuner i Nordland 

3 110-Sentralen i Troms Alle kommuner i Troms unntatt Gratangen

4 Interkommunalt arkiv Tromsø IKS (IKAT) 19 kommuner i Troms

5 SMISO Troms 19 kommuner i Troms

6 IUA Midt- og Nord-Troms

Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Målselv, Nordreisa, 

Senja, Skjervøy, Storfjord, Sørreisa, Tromsø

7 Krisesenter for Tromsø og omegn Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy, Kvænangen

8 Ressurs Tromsø AS Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Lyngen, Storfjord, Nordreisa, Skjervøy

9 Tromsø Legevaktsentral Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Kvænangen, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

10 Avfallsservice AS Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

11 Biblioteksamarbeid Nord-Troms Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

12 Halti Kvenkultursenter IKS Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

13 Innkjøpssamarbeid Nord-Troms Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

14 Kompetanseregion Nord-Troms Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

15 Nord-Troms interkommunale skadefellingslag Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

16 Nord-Troms Museum AS Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

17 Nord-Troms Regionråd Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

18 Nord-Troms Studiesenter (NTSS) Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

19 Næringsutvalget i Nord-Troms (NUNT) Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

20 Regional ungdomssatsing Nord-Troms (RUST) Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

21 Arbeidsgiverkontroll Nord-Troms Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

22 Ishavskysten Friluftsråd Tromsø, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord

23 Nord-Troms Brannvesen Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen

24 Skogbrukssjef i Nord-Troms Lyngen, Nordreisa, Kåfjord, Skjervøy

25 Felles barnehagetilsyn Lyngen, Storfjord, Kåfjord Lyngen, Storfjord, Kåfjord

26 PPT for Balsfjord, Storfjord og Lyngen Balsfjord, Storfjord, Lyngen

27 Veterinærvaktområde Lyngen og Storfjord Lyngen, Storfjord

Lyngen: 27 registrerte samarbeidsordninger, vertskommune for 3 ordninger
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Nr Navn samarbeidsordning Kommuner

1 Komrev nord IKS

Alle kommuner i Troms med tillegg av Berlevåg, Gamvik, Lebesby, Vardø og 6 kommuner i 

Nordland

2 K-Sekretariatet IKS 15 kommuner i Troms og 6 kommuner i Nordland 

3 110-Sentralen i Troms Alle kommuner i Troms unntatt Gratangen

4 Interkommunalt arkiv Tromsø IKS (IKAT) 19 kommuner i Troms

5 SMISO Troms 19 kommuner i Troms

6 Kommunekraft AS 15 kraftkommuner i Troms og Finnmark

7 IUA Midt- og Nord-Troms

Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Målselv, Nordreisa, Senja, 

Skjervøy, Storfjord, Sørreisa, Tromsø

8 Barnevernvakt Midt- og Sør-Troms Bardu, Dyrøy, Gratangen, Ibestad, Lavangen, Salangen, Målselv, Sørreisa

9 Krisesenteret i Midt-Troms Senja, Sørreisa, Dyrøy, Salangen, Lavangen, Bardu, Målselv

10 Midt-Troms museum Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Senja, Målselv, Sørreisa 

11 Midt-Troms Regionråd Senja, Sørreisa, Dyrøy, Målselv, Bardu, Salangen

12 Senja avfall IKS Senja, Sørreisa, Dyrøy, Målselv, Salangen, Balsfjord

13 Arbeidsgiverkontroll Senja Senja, Sørreisa, Dyrøy, Målselv, Bardu

14 Interkommunal legevakt i Bardu Lavangen, Bardu, Salangen, Målselv, Ibestad

15 Kompetanseregion Indre Midt-Troms Bardu, Dyrøy, Lavangen, Salangen, Målselv

16 Midt-Troms Friluftsråd Senja, Målselv, Bardu, Sørreisa, Dyrøy

17 Studiesenteret Midt-Troms AS Senja, Sørreisa, Dyrøy, Målselv, Bardu

18 Film Camp AS Senja, Sørreisa, Målselv

19 Målselv, Balsfjord og Lenvik interkommunale skadefellingslag Målselv, Balsfjord, Senja

20 Felles kemner Målselv-Ibestad Målselv, Ibestad

21 Felles kommuneoverlege Målselv-Bardu Målselv, Bardu

22 PPT for Bardu og Målselv Bardu, Målselv

Målselv: 22 registrerte samarbeidsordninger, vertskommune for 5 ordninger

Nr Navn samarbeidsordning Kommuner

1 Felles skogbrukssjef Finnmark-Kvænangen Alle kommuner i Finnmark og Kvænangen

2 110-Sentralen for Finnmark Alle kommunene i Finnmark

3 IKA Finnmark IKS Alle kommuner i Finnmark

4 Finnmark Friluftsråd Alle kommuner i Finnmark unntatt Hasvik

5 Vest-Finnmark Kommunerevisjon IKS (VEFIK)

Hammerfest, Alta, Loppa, Hasvik, Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Kautokeino, Karasjok, 

Båtsfjord, Nesseby, Tana, Vadsø, Sør-Varanger

6 Øst-Finnmark legevaktsentral

Sør Varanger, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Gamvik, Tana, Nesseby, Porsanger, Lebesby, 

Måsøy, Hasvik, Loppa

7 Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS (KUSEK) Hammerfest, Alta, Loppa, Hasvik, Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Kautokeino, Karasjok

8 Krisesenteret i Hammerfest Måsøy, Nordkapp, Hasvik, Berlevåg, Gamvik, Porsanger, Hammerfest

9 Vest-Finnmark Regionråd Hammerfest, Alta, Loppa, Hasvik, Måsøy, Nordkapp, Porsanger

10 Finnmark Miljøtjeneste AS Porsanger, Lebesby, Gamvik, Karasjok,  Nordkapp, Måsøy

11 IUA Vest-Finnmark Alta, Hammerfest, Hasvik, Kautokeino, Loppa, Måsøy

12 RSK Vest-Finnmark Hammerfest, Alta, Loppa, Hasvik, Måsøy, Nordkapp

13 Museene for kystkultur og gjenreising IKS Hammerfest, Nordkapp, Måsøy, Gamvik, Berlevåg

14 PPD for Midt-Finnmark IKS Porsanger, Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Måsøy

15 Repvåg Kraftlag SA Nordkapp, Måsøy, Porsanger

16 Veterinærvaktområde Hammerfest Hammerfest, Måsøy, Hasvik

17 Barnevernvakt Hammerfest Hammerfest, Måsøy

18 Feiing Porsanger-Måsøy Porsanger, Måsøy

19 Landbrukssamarbeid Hammerfest-Måsøy Hammerfest, Måsøy

Måsøy: 19 registrerte samarbeidsordninger, ikke vertskommune for noen av ordningene
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Nr Navn samarbeidsordning Kommuner

1 Felles skogbrukssjef Finnmark-Kvænangen Alle kommuner i Finnmark og Kvænangen

2 110-Sentralen for Finnmark Alle kommunene i Finnmark

3 IKA Finnmark IKS Alle kommuner i Finnmark

4 Finnmark Friluftsråd Alle kommuner i Finnmark unntatt Hasvik

5 Vest-Finnmark Kommunerevisjon IKS (VEFIK)

Hammerfest, Alta, Loppa, Hasvik, Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Kautokeino, Karasjok, 

Båtsfjord, Nesseby, Tana, Vadsø, Sør-Varanger

6 Øst-Finnmark legevaktsentral

Sør Varanger, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Gamvik, Tana, Nesseby, Porsanger, Lebesby, 

Måsøy, Hasvik, Loppa

7 Kontrollutvalgan IS Vardø, Vadsø, Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Tana, Nesseby, Båtsfjord, Sør-Varanger

8 Øst-Finnmark Regionråd Vardø, Vadsø, Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Tana, Nesseby, Båtsfjord, Sør-Varanger

9 Norasenteret IKS Vardø, Vadsø, Lebesby, Gamvik, Tana, Nesseby, Båtsfjord, Sør-Varanger

10 IUA Øst-Finnmark Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby, Sør-Varanger, Tana, Vadsø, Vardø

11 RSK Øst-Finnmark Båtsfjord, Berlevåg, Tana, Nesseby, Vadsø, Vardø, Sør-Varanger.

12 Varangerkraft AS Sør-Varanger, Tana, Nesseby, Båtsfjord, Berlevåg, Vardø, Vadsø 

13 Øst-Finnmark avfallsselskap ANS Sør-Varanger, Tana, Nesseby, Båtsfjord, Berlevåg, Vardø, Utsjok (FIN). 

14 Veterinærvaktområde Tana og Vadsø Tana, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Nesseby

15 Indre Finnmark Investeringsselskap AS Tana, Karasjok, Porsanger, Nesseby 

16 Sápmi Næringshage AS Tana, Karasjok, Porsanger, Nesseby

17 Tana og Nesseby bibliotekbuss Tana, Nesseby, Sør-Varanger

18 Tana og Varanger Museumsiida Tana, Nesseby, Sør-Varanger

19 IKT Nesseby-Tana Tana, Nesseby

20 Felles barnevern Nesseby-Tana Tana, Nesseby

21 Jordmortjeneste Nesseby-Tana Tana, Nesseby

22 Landbrukssamarbeid Tana-Nesseby Tana, Nesseby

23 Oppmåling Tana-Nesseby Tana, Nesseby

24 Tana og Nesseby legetjeneste Tana, Nesseby

25 Arbeidsgiverkontroll Hammerfest-Nesseby Hammerfest, Nesseby

Nesseby:  25 registrerte samarbeidsordninger, vertskommune for 4 ordninger

Nr Navn samarbeidsordning Kommuner

1 Felles skogbrukssjef Finnmark-Kvænangen Alle kommuner i Finnmark og Kvænangen

2 110-Sentralen for Finnmark Alle kommunene i Finnmark

3 IKA Finnmark IKS Alle kommuner i Finnmark

4 Finnmark Friluftsråd Alle kommuner i Finnmark unntatt Hasvik

5 Vest-Finnmark Kommunerevisjon IKS (VEFIK)

Hammerfest, Alta, Loppa, Hasvik, Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Kautokeino, Karasjok, 

Båtsfjord, Nesseby, Tana, Vadsø, Sør-Varanger

6 Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS (KUSEK) Hammerfest, Alta, Loppa, Hasvik, Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Kautokeino, Karasjok

7 Krisesenteret i Hammerfest Måsøy, Nordkapp, Hasvik, Berlevåg, Gamvik, Porsanger, Hammerfest

8 Vest-Finnmark Regionråd Hammerfest, Alta, Loppa, Hasvik, Måsøy, Nordkapp, Porsanger

9 Finnmark Miljøtjeneste AS Porsanger, Lebesby, Gamvik, Karasjok,  Nordkapp, Måsøy

10 RSK Vest-Finnmark Hammerfest, Alta, Loppa, Hasvik, Måsøy, Nordkapp

11 IUA Midt-Finnmark Gamvik, Karasjok, Lebesby, Nordkapp, Porsanger 

12 Museene for kystkultur og gjenreising IKS Hammerfest, Nordkapp, Måsøy, Gamvik, Berlevåg

13 Veterinærvaktområde Porsanger og Nordkapp Porsanger, Nordkapp, Lebesby, Gamvik

14 Nordkappregionen havn IKS Nordkapp, Lebesby, Porsanger

15 Repvåg Kraftlag SA Nordkapp, Måsøy, Porsanger

16 Visit Nordkapp AS Nordkapp, Lebesby, Porsanger 

17 Feiing Gamvik-Nordkapp Gamvik, Nordkapp

18 Felles skatteoppkrever Nordkapp-Bodø Nordkapp, Bodø

19 Lønnssamarbeid Nordkapp-Bergen Nordkapp, Bergen

20 Oppmåling Porsanger-Nordkapp Porsanger, Nordkapp

21 PPT Alta-Nordkapp Alta, Nordkapp

Nordkapp: 21 registrerte samarbeidsordninger, vertskommune for 5 ordninger
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Nr Navn samarbeidsordning Kommuner

1 Komrev nord IKS

Alle kommuner i Troms med tillegg av Berlevåg, Gamvik, Lebesby, Vardø og 6 

kommuner i Nordland

2 K-Sekretariatet IKS 15 kommuner i Troms og 6 kommuner i Nordland 

3 110-Sentralen i Troms Alle kommuner i Troms unntatt Gratangen

4 Interkommunalt arkiv Tromsø IKS (IKAT) 19 kommuner i Troms

5 SMISO Troms 19 kommuner i Troms

6 Kommunekraft AS 15 kraftkommuner i Troms og Finnmark

7 IUA Midt- og Nord-Troms

Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Målselv, Nordreisa, Senja, 

Skjervøy, Storfjord, Sørreisa, Tromsø

8 Krisesenter for Tromsø og omegn Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy, Kvænangen

9 Ressurs Tromsø AS Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Lyngen, Storfjord, Nordreisa, Skjervøy

10 Avfallsservice AS Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

11 Biblioteksamarbeid Nord-Troms Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

12 Halti Kvenkultursenter IKS Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

13 Innkjøpssamarbeid Nord-Troms Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

14 Kompetanseregion Nord-Troms Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

15 Nord-Troms interkommunale skadefellingslag Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

16 Nord-Troms Museum AS Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

17 Nord-Troms Regionråd Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

18 Nord-Troms Studiesenter (NTSS) Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

19 Næringsutvalget i Nord-Troms (NUNT) Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

20 Regional ungdomssatsing Nord-Troms (RUST) Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

21 Ymber AS Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord,  Kvænangen, Loppa, Kautokeino

22 Arbeidsgiverkontroll Nord-Troms Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

23 IKT-samarbeid Nord-Troms Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord

24 Nord-Troms Brannvesen Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen

25 Interkommunal jordmortjeneste Nord-Troms Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Kvænangen

26 Nord-Troms DMS Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Kvænangen

27 Nord-Troms Friluftsråd Skjervøy, Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa

28 Skogbrukssjef i Nord-Troms Lyngen, Nordreisa, Kåfjord, Skjervøy

29 Veterinærvaktområde Nord-Troms Nordreisa, Skjervøy, Kvænangen, Kåfjord

30 Felles barnehagetilsyn Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy

31 Felles barnevern Nordreisa-Kåfjord Nordreisa, Kåfjord

32 Legevaktsentral Nordreisa-Skjervøy Nordreisa, Skjervøy

33 PPT Nord-Troms Nordreisa, Kåfjord

Nordreisa: 33 registrerte samarbeidsordninger, vertskommune for 13 ordninger
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Nr Navn samarbeidsordning Kommuner

1 Felles skogbrukssjef Finnmark-Kvænangen Alle kommuner i Finnmark og Kvænangen

2 110-Sentralen for Finnmark Alle kommunene i Finnmark

3 IKA Finnmark IKS Alle kommuner i Finnmark

4 Finnmark Friluftsråd Alle kommuner i Finnmark unntatt Hasvik

5 Kommunekraft AS 15 kraftkommuner i Troms og Finnmark

6 Vest-Finnmark Kommunerevisjon IKS (VEFIK)

Hammerfest, Alta, Loppa, Hasvik, Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Kautokeino, Karasjok, 

Båtsfjord, Nesseby, Tana, Vadsø, Sør-Varanger

7 Øst-Finnmark legevaktsentral

Sør Varanger, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Gamvik, Tana, Nesseby, Porsanger, Lebesby, 

Måsøy, Hasvik, Loppa

8 Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS (KUSEK) Hammerfest, Alta, Loppa, Hasvik, Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Kautokeino, Karasjok

9 Krisesenteret i Hammerfest Måsøy, Nordkapp, Hasvik, Berlevåg, Gamvik, Porsanger, Hammerfest

10 Vest-Finnmark Regionråd Hammerfest, Alta, Loppa, Hasvik, Måsøy, Nordkapp, Porsanger

11 Finnmark Miljøtjeneste AS Porsanger, Lebesby, Gamvik, Karasjok,  Nordkapp, Måsøy

12 IUA Midt-Finnmark Gamvik, Karasjok, Lebesby, Nordkapp, Porsanger 

13 PPD for Midt-Finnmark IKS Porsanger, Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Måsøy

14 RSK Midt-Finnmark Porsanger, Karasjok, Kautokeino, Lebesby, Gamvik

15 Indre Finnmark Investeringsselskap AS Tana, Karasjok, Porsanger, Nesseby 

16 Sápmi Næringshage AS Tana, Karasjok, Porsanger, Nesseby

17 Veterinærvaktområde Porsanger og Nordkapp Porsanger, Nordkapp, Lebesby, Gamvik

18 IKT-samarbeid Avjovarre Karasjok, Kautokeino, Porsanger

19 Nordkappregionen havn IKS Nordkapp, Lebesby, Porsanger

20 Repvåg Kraftlag SA Nordkapp, Måsøy, Porsanger

21 Visit Nordkapp AS Nordkapp, Lebesby, Porsanger 

22 Feiing Porsanger-Måsøy Porsanger, Måsøy

23 Felles skatteoppkrever Alta-Porsanger Alta, Porsanger

24 Jordmortjeneste Porsanger-Lebesby Porsanger, Lebesby

25 Luostejok Kraftlag SA Porsanger, Karasjok

26 Oppmåling Porsanger-Nordkapp Porsanger, Nordkapp

27 RDM (RiddoDuottarMuseat) Porsanger, Karasjok

Porsanger: 27 registrerte samarbeidsordninger, vertskommune for 8 ordninger

Nr Navn samarbeidsordning Kommuner

1 Komrev nord IKS

Alle kommuner i Troms med tillegg av Berlevåg, Gamvik, Lebesby, Vardø og 6 

kommuner i Nordland

2 110-Sentralen i Troms Alle kommuner i Troms unntatt Gratangen

3 Interkommunalt arkiv Tromsø IKS (IKAT) 19 kommuner i Troms

4 SMISO Troms 19 kommuner i Troms

5 Midtre Hålogaland Friluftsråd

Tjeldsund, Gratangen, Lavangen, Harstad, Kvæfjord, Ibestad, Salangen, Evenes, 

Narvik

6 Barnevernvakt Midt- og Sør-Troms Bardu, Dyrøy, Gratangen, Ibestad, Lavangen, Salangen, Målselv, Sørreisa

7 Hålogaland Revisjon AS Bardu, Lavangen, Tjeldsund, Gratangen, Dyrøy, Salangen, Narvik, Evenes

8 IUA Sør-Troms Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Salangen, Tjeldsund

9 Krisesenteret i Midt-Troms Senja, Sørreisa, Dyrøy, Salangen, Lavangen, Bardu, Målselv

10 Midt-Troms Regionråd Senja, Sørreisa, Dyrøy, Målselv, Bardu, Salangen

11 Senja avfall IKS Senja, Sørreisa, Dyrøy, Målselv, Salangen, Balsfjord

12 Sør-Troms museum Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Salangen, Tjeldsund

13 Interkommunal legevakt i Bardu Lavangen, Bardu, Salangen, Målselv, Ibestad

14 Kompetanseregion Indre Midt-Troms Bardu, Dyrøy, Lavangen, Salangen, Målselv

15 Veterinærvaktområde Salangen Salangen, Lavangen, Bardu, Ibestad, Dyrøy

16 Astafjord Vekst AS Salangen, Lavangen, Gratangen, Dyrøy

17 KAD-senger Bardu Lavangen, Bardu, Salangen, Ibestad

18 Astafjord barneverntjeneste Salangen, Lavangen, Gratangen

19 Astafjord IKT Salangen, Lavangen, Gratangen

20 Astafjord kart og oppmåling Salangen, Lavangen, Gratangen

21 Astafjord kemnerkontor Salangen, Lavangen, Gratangen

22 Astafjord lønn og regnskap Salangen, Lavangen, Gratangen

23 Astafjordlegen Salangen, Lavangen, Ibestad 

24 Brannsamarbeid Bardu-Salangen-Lavangen Bardu, Salangen, Lavangen

25 NAV Salangen, Lavangen, Dyrøy Salangen, Lavangen, Dyrøy

26 PPT Salangen, Dyrøy og Lavangen Salangen, Dyrøy, Lavangen

27 Bardu og Salangen interkommunale skadefellingslag Bardu, Salangen

28 Landbrukssamarbeid Bardu-Salangen Bardu, Salangen

Salangen: 28 registrerte samarbeidsordninger, vertskommune for 6 ordninger
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Nr Navn samarbeidsordning Kommuner

1 Komrev nord IKS

Alle kommuner i Troms med tillegg av Berlevåg, Gamvik, Lebesby, Vardø 

og 6 kommuner i Nordland

2 K-Sekretariatet IKS 15 kommuner i Troms og 6 kommuner i Nordland 

3 110-Sentralen i Troms Alle kommuner i Troms unntatt Gratangen

4 Interkommunalt arkiv Tromsø IKS (IKAT) 19 kommuner i Troms

5 SMISO Troms 19 kommuner i Troms

6 Kommunekraft AS 15 kraftkommuner i Troms og Finnmark

7 IUA Midt- og Nord-Troms

Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Målselv, 

Nordreisa, Senja, Skjervøy, Storfjord, Sørreisa, Tromsø

8 Krisesenteret i Midt-Troms Senja, Sørreisa, Dyrøy, Salangen, Lavangen, Bardu, Målselv

9 Midt-Troms museum Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Senja, Målselv, Sørreisa 

10 Midt-Troms Regionråd Senja, Sørreisa, Dyrøy, Målselv, Bardu, Salangen

11 Senja avfall IKS Senja, Sørreisa, Dyrøy, Målselv, Salangen, Balsfjord

12 Arbeidsgiverkontroll Senja Senja, Sørreisa, Dyrøy, Målselv, Bardu

13 Midt-Troms Friluftsråd Senja, Målselv, Bardu, Sørreisa, Dyrøy

14 Studiesenteret Midt-Troms AS Senja, Sørreisa, Dyrøy, Målselv, Bardu

15 Målselv, Balsfjord og Lenvik interkommunale skadefellingslag Målselv, Balsfjord, Senja

16 Film Camp AS Senja, Sørreisa, Målselv

17 Kreftpoliklinikk Midt-Troms Senja, Sørreisa, Dyrøy

18 Kreftkoordinator Midt-Troms Senja, Sørreisa, Dyrøy

19 Finnsnes interkommunale legevakt Senja, Sørreisa, Dyrøy

20 Interkommunal Diabetessykepleier Lenvik Senja, Sørreisa, Dyrøy

21 Jordmortjeneste Midt-Troms Senja, Sørreisa, Dyrøy

22 KAD-senger Midt-Troms Senja, Sørreisa, Dyrøy

23 Samfunnsmedisinsk avdeling Midt-Troms Senja, Sørreisa, Dyrøy

24 Kompetanseregion Midt-Troms Senja, Sørreisa

25 NAV Senja og Sørreisa Senja, Sørreisa

26 PPT for Senja og Sørreisa Senja, Sørreisa

27 Senja Lab Senja, Sørreisa

28 Veterinærvaktområde Finnsnes Senja, Sørreisa

29 Mitra AS Senja, Sørreisa

Senja: 29 registrerte samarbeidsordninger, vertskommune for 24 ordninger

Nr Navn samarbeidsordning Kommuner

1 Komrev nord IKS

Alle kommuner i Troms med tillegg av Berlevåg, Gamvik, Lebesby, Vardø og 6 kommuner 

i Nordland

2 K-Sekretariatet IKS 15 kommuner i Troms og 6 kommuner i Nordland 

3 110-Sentralen i Troms Alle kommuner i Troms unntatt Gratangen

4 Interkommunalt arkiv Tromsø IKS (IKAT) 19 kommuner i Troms

5 SMISO Troms 19 kommuner i Troms

6 IUA Midt- og Nord-Troms

Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Målselv, Nordreisa, 

Skjervøy, Storfjord, Sørreisa, Tromsø

7 Krisesenter for Tromsø og omegn Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy, Kvænangen

8 Ressurs Tromsø AS Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Lyngen, Storfjord, Nordreisa, Skjervøy

9 Avfallsservice AS Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

10 Biblioteksamarbeid Nord-Troms Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

11 Halti Kvenkultursenter IKS Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

12 Innkjøpssamarbeid Nord-Troms Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

13 Kompetanseregion Nord-Troms Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

14 Nord-Troms interkommunale skadefellingslag Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

15 Nord-Troms Museum AS Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

16 Nord-Troms Regionråd Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

17 Nord-Troms Studiesenter (NTSS) Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

18 Næringsutvalget i Nord-Troms (NUNT) Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

19 Regional ungdomssatsing Nord-Troms (RUST) Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

20 Ymber AS Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord,  Loppa, Kautokeino

21 IKT-samarbeid Nord-Troms Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord

22 Nord-Troms Brannvesen Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen

23 Arbeidsgiverkontroll Nord-Troms Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

24 Nord-Troms DMS Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord

25 Interkommunal jordmortjeneste Nord-Troms Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord

26 Nord-Troms Friluftsråd Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord

27 Veterinærvaktområde Nord-Troms Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord

28 Skogbrukssjef i Nord-Troms Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen

29 Felles barnehagetilsyn Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy

30 Legevaktsentral Nordreisa-Skjervøy Nordreisa, Skjervøy

Skjervøy: 30 registrerte samarbeidsordninger, vertskommune for 4 ordninger
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Nr Navn samarbeidsordning Kommuner

1 Komrev nord IKS

Alle kommuner i Troms med tillegg av Berlevåg, Gamvik, Lebesby, Vardø og 6 

kommuner i Nordland

2 K-Sekretariatet IKS 15 kommuner i Troms og 6 kommuner i Nordland 

3 110-Sentralen i Troms Alle kommuner i Troms unntatt Gratangen

4 Interkommunalt arkiv Tromsø IKS (IKAT) 19 kommuner i Troms

5 SMISO Troms 19 kommuner i Troms

6 Kommunekraft AS 15 kraftkommuner i Troms og Finnmark

7 IUA Midt- og Nord-Troms

Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Målselv, Nordreisa, 

Skjervøy, Storfjord, Sørreisa, Tromsø

8 Krisesenter for Tromsø og omegn

Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy, 

Kvænangen

9 Ressurs Tromsø AS Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Lyngen, Storfjord, Nordreisa, Skjervøy

10 Tromsø Legevaktsentral Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Kvænangen, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

11 Avfallsservice AS Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

12 Biblioteksamarbeid Nord-Troms Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

13 Halti Kvenkultursenter IKS Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

14 Innkjøpssamarbeid Nord-Troms Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

15 Kompetanseregion Nord-Troms Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

16 Nord-Troms interkommunale skadefellingslag Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

17 Nord-Troms Museum AS Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

18 Nord-Troms Regionråd Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

19 Nord-Troms Studiesenter (NTSS) Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

20 Næringsutvalget i Nord-Troms (NUNT) Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

21 Regional ungdomssatsing Nord-Troms (RUST) Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

22 Arbeidsgiverkontroll Nord-Troms Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

23 IKT-samarbeid Nord-Troms Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord

24 Ishavskysten Friluftsråd Tromsø, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord

25 Barnevernvakt Tromsø Tromsø, Storfjord, Balsfjord

26 Felles barnehagetilsyn Lyngen, Storfjord, Kåfjord Lyngen, Storfjord, Kåfjord

27 PPT for Balsfjord, Storfjord og Lyngen Balsfjord, Storfjord, Lyngen

28 Brannsamarbeid Tromsø, Storfjord Tromsø, Storfjord

29 Balsfjord og Storfjord legevakt Balsfjord, Storfjord

30 KAD-senger Balsfjord-Storfjord Balsfjord, Storfjord

31 NAV Balsfjord-Storfjord Balsfjord, Storfjord

32 Veterinærvaktområde Lyngen og Storfjord Lyngen, Storfjord

Storfjord: 32 registrerte samarbeidsordninger, ikke registrert som vertskommune for noen av ordningene

Nr Navn samarbeidsordning Kommuner

1 Felles skogbrukssjef Finnmark-Kvænangen Alle kommuner i Finnmark og Kvænangen

2 110-Sentralen for Finnmark Alle kommunene i Finnmark

3 IKA Finnmark IKS Alle kommuner i Finnmark

4 Finnmark Friluftsråd Alle kommuner i Finnmark unntatt Hasvik

5 Kommunekraft AS 15 kraftkommuner i Troms og Finnmark

6 Vest-Finnmark Kommunerevisjon IKS (VEFIK)

Hammerfest, Alta, Loppa, Hasvik, Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Kautokeino, Karasjok, 

Båtsfjord, Nesseby, Tana, Vadsø, Sør-Varanger

7 Kontrollutvalgan IS Vardø, Vadsø, Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Tana, Nesseby, Båtsfjord, Sør-Varanger

8 Øst-Finnmark Regionråd Vardø, Vadsø, Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Tana, Nesseby, Båtsfjord, Sør-Varanger

9 Norasenteret IKS Vardø, Vadsø, Lebesby, Gamvik, Tana, Nesseby, Båtsfjord, Sør-Varanger

10 IUA Øst-Finnmark Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby, Sør-Varanger, Tana, Vadsø, Vardø

11 RSK Øst-Finnmark Båtsfjord, Berlevåg, Tana, Nesseby, Vadsø, Vardø, Sør-Varanger.

12 Varangerkraft AS Sør-Varanger, Tana, Nesseby, Båtsfjord, Berlevåg, Vardø, Vadsø 

13 Øst-Finnmark avfallsselskap ANS Sør-Varanger, Tana, Nesseby, Båtsfjord, Berlevåg, Vardø, Utsjok (FIN). 

14 Aurora Kino IKS Tromsø, Alta, Sør-Varanger

15 Tana og Nesseby bibliotekbuss Tana, Nesseby, Sør-Varanger

16 Tana og Varanger Museumsiida Nesseby, Tana, Sør-Varanger

17 Varanger Museum IKS Sør-Varanger, Vardø, Vadsø

18 Arbeidsgiverkontroll Sør-Varanger-Andøy Sør-Varanger, Andøy

19 Arbeidsgiverkontroll Sør-Varanger-Gamvik Sør-Varanger, Gamvik

Sør-Varanger: 19 registrerte samarbeidsordninger, vertskommune for 5 ordninger
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Nr Navn samarbeidsordning Kommuner

1 Komrev nord IKS

Alle kommuner i Troms med tillegg av Berlevåg, Gamvik, Lebesby, Vardø og 6 kommuner i 

Nordland

2 K-Sekretariatet IKS 15 kommuner i Troms og 6 kommuner i Nordland 

3 110-Sentralen i Troms Alle kommuner i Troms unntatt Gratangen

4 Interkommunalt arkiv Tromsø IKS (IKAT) 19 kommuner i Troms

5 SMISO Troms 19 kommuner i Troms

6 IUA Midt- og Nord-Troms

Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Målselv, Nordreisa, Skjervøy, 

Storfjord, Sørreisa, Tromsø

7 Barnevernvakt Midt- og Sør-Troms Bardu, Dyrøy, Gratangen, Ibestad, Lavangen, Salangen, Målselv, Sørreisa

8 Krisesenteret i Midt-Troms Senja, Sørreisa, Dyrøy, Salangen, Lavangen, Bardu, Målselv

9 Midt-Troms museum Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Senja, Målselv, Sørreisa 

10 Midt-Troms Regionråd Senja, Sørreisa, Dyrøy, Målselv, Bardu, Salangen

11 Senja avfall IKS Senja, Sørreisa, Dyrøy, Målselv, Salangen, Balsfjord

12 Arbeidsgiverkontroll Senja Senja, Sørreisa, Dyrøy, Målselv, Bardu

13 Midt-Troms Friluftsråd Senja, Målselv, Bardu, Sørreisa, Dyrøy

14 Studiesenteret Midt-Troms AS Senja, Sørreisa, Dyrøy, Målselv, Bardu

15 Målselv, Balsfjord og Lenvik interkommunale skadefellingslag Målselv, Balsfjord, Senja

16 Film Camp AS Senja, Sørreisa, Målselv

17 Kreftpoliklinikk Midt-Troms Senja, Sørreisa, Dyrøy

18 Kreftkoordinator Midt-Troms Senja, Sørreisa, Dyrøy

19 Finnsnes interkommunale legevakt Senja, Sørreisa, Dyrøy

20 Interkommunal Diabetessykepleier Lenvik Senja, Sørreisa, Dyrøy

21 Jordmortjeneste Midt-Troms Senja, Sørreisa, Dyrøy

22 KAD-senger Midt-Troms Senja, Sørreisa, Dyrøy

23 Samfunnsmedisinsk avdeling Midt-Troms Senja, Sørreisa, Dyrøy

24 Mitra AS Senja, Sørreisa

25 NAV Senja og Sørreisa Senja, Sørreisa

26 PPT for Senja og Sørreisa Senja, Sørreisa

27 Senja Lab Senja, Sørreisa

28 Veterinærvaktområde Finnsnes Senja, Sørreisa

29 Sørreisa og Dyrøy brannvesen Sørreisa, Dyrøy

30 Dyrøy og Sørreisa legekontor Dyrøy, Sørreisa

31 Felles barnevern Dyrøy-Sørreisa Dyrøy, Sørreisa

Sørreisa: 31 registrerte samarbeidsordninger, vertskommune for 3 ordninger
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Nr Navn samarbeidsordning Kommuner

1 Felles skogbrukssjef Finnmark-Kvænangen Alle kommuner i Finnmark og Kvænangen

2 110-Sentralen for Finnmark Alle kommunene i Finnmark

3 IKA Finnmark IKS Alle kommuner i Finnmark

4 Finnmark Friluftsråd Alle kommuner i Finnmark unntatt Hasvik

5 Vest-Finnmark Kommunerevisjon IKS (VEFIK)

Hammerfest, Alta, Loppa, Hasvik, Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Kautokeino, Karasjok, 

Båtsfjord, Nesseby, Tana, Vadsø, Sør-Varanger

6 Øst-Finnmark legevaktsentral

Sør Varanger, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Gamvik, Tana, Nesseby, Porsanger, Lebesby, 

Måsøy, Hasvik, Loppa

7 Kontrollutvalgan IS Vardø, Vadsø, Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Tana, Nesseby, Båtsfjord, Sør-Varanger

8 Øst-Finnmark Regionråd Vardø, Vadsø, Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Tana, Nesseby, Båtsfjord, Sør-Varanger

9 Norasenteret IKS Vardø, Vadsø, Lebesby, Gamvik, Tana, Nesseby, Båtsfjord, Sør-Varanger

10 IUA Øst-Finnmark Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby, Sør-Varanger, Tana, Vadsø, Vardø

11 RSK Øst-Finnmark Båtsfjord, Berlevåg, Tana, Nesseby, Vadsø, Vardø, Sør-Varanger.

12 Varangerkraft AS Sør-Varanger, Tana, Nesseby, Båtsfjord, Berlevåg, Vardø, Vadsø 

13 Øst-Finnmark avfallsselskap ANS Sør-Varanger, Tana, Nesseby, Båtsfjord, Berlevåg, Vardø, Utsjok (FIN). 

14 Veterinærvaktområde Tana og Vadsø Tana, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Nesseby

15 Indre Finnmark Investeringsselskap AS Tana, Karasjok, Porsanger, Nesseby 

16 Sápmi Næringshage AS Tana, Karasjok, Porsanger, Nesseby

17 Plansamarbeid Tana-Båtsfjord-Berlevåg Tana, Båtsfjord, Berlevåg

18 Tana og Nesseby bibliotekbuss Tana, Nesseby, Sør-Varanger

19 Tana og Varanger Museumsiida Tana, Nesseby, Sør-Varanger

20 IKT Nesseby-Tana Tana, Nesseby

21 Felles barnevern Nesseby-Tana Tana, Nesseby

22 Jordmortjeneste Nesseby-Tana Tana, Nesseby

23 Landbrukssamarbeid Tana-Nesseby Tana, Nesseby

24 Oppmåling Tana-Nesseby Tana, Nesseby

25 Tana og Nesseby legetjeneste Tana, Nesseby

26 Byggesaksforvaltning Tana-Berlevåg Tana, Berlevåg

27 Landbrukssamarbeid Tana-Berlevåg Tana, Berlevåg

28 Tana arbeidsservice AS Tana, Berlevåg

29 Landbrukssamarbeid Tana-Vadsø Tana, Vadsø

30 Landbrukssamarbeid Tana-Kautokeino Tana, Kautokeino

31 Tana Nærings- og Utredningssenter AS (SEG) Tana, Utsjok (FIN)

Tana: 31 registrerte samarbeidsordninger, vertskommune for 15 ordninger
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Nr Navn samarbeidsordning Kommuner

1 Komrev nord IKS

Alle kommuner i Troms med tillegg av Berlevåg, Gamvik, Lebesby, Vardø og 

6 kommuner i Nordland

2 110-Sentralen i Troms Alle kommuner i Troms unntatt Gratangen

3 Interkommunalt arkiv Tromsø IKS (IKAT) 19 kommuner i Troms

4 SMISO Troms 19 kommuner i Troms

5 Kommunekraft AS 15 kraftkommuner i Troms og Finnmark

6 Midtre Hålogaland Friluftsråd

Tjeldsund, Gratangen, Lavangen, Harstad, Kvæfjord, Ibestad, Salangen, 

Evenes, Narvik

7 Hålogaland interkommunale politiske råd-Hålogalandsrådet 

Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Gratangen, Tjeldsund, Narvik, 

Evenes 

8 Hålogaland Revisjon AS Bardu, Lavangen, Tjeldsund, Gratangen, Dyrøy, Salangen, Narvik, Evenes

9 Hålogaland ressursselskap IKS Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Tjeldsund, Lavangen, Narvik, Evenes 

10 IUA Sør-Troms Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Salangen, Tjeldsund

11 Hålogaland Kraft AS Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Gratangen, Tjeldsund, Lødingen 

12 Sør-Troms museum Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Salangen, Tjeldsund

13 Bps Nord-Hålogalandsbrua AS Narvik, Harstad, Bardu, Tysfjord, Evenes, Tjeldsund

14 Harstad Legevaktsentral Harstad, Kvæfjord, Lødingen, Evenes, Tjeldsund

15 Kompetanseregion Sør-Troms Harstad, Kvæfjord, Ibestad, Gratangen, Tjeldsund

16 PPT Harstad Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Gratangen, Tjeldsund

17 Sør-Troms og Ofoten interkommunale skadefellingslag Gratangen, Lavangen, Evenes, Tjeldsund, Narvik

18 Flyplassutvalget for Harstad og Narvik lufthavn Harstad, Tjeldsund, Evenes, Narvik

19 Harstad krisesenter Harstad, Kvæfjord, Ibestad, Tjeldsund

20 KAD-senger Harstad Harstad, Kvæfjord, Tjeldsund, Lødingen

21 Veterinærvaktområde Harstad og Tjeldsund Harstad, Kvæfjord, Tjeldsund, Evenes

22 Barnevernvakt Harstad Harstad, Kvæfjord, Tjeldsund

23 Brannsamarbeid Harstad-Tjeldsund Harstad, Tjeldsund

24 ETS Fysioterapi Tjeldsund, Evenes

25 ETS jordmortjeneste Tjeldsund, Evenes

26 ETS Kommuneoverlege Tjeldsund, Evenes

27 ETS kommunepsykolog Tjeldsund, Evenes

28 ETS Kreftkoordinator Tjeldsund, Evenes

29 ETS Kulturskole Tjeldsund, Evenes

30 ETS Medisinske senter Tjeldsund, Evenes

31 ETS-legevakten Tjeldsund, Evenes

32 Kvitfors felleskommunale vannverk AS Tjeldsund, Evenes

Tjeldsund: 32 registrerte samarbeidsordninger, vertskommune for 8 ordninger

163



- NIVI Analyse AS 

 76 

 
 

 
 

Nr Navn samarbeidsordning Kommuner

1 Komrev nord IKS

Alle kommuner i Troms med tillegg av Berlevåg, Gamvik, Lebesby, Vardø og 6 kommuner i 

Nordland

2 K-Sekretariatet IKS 15 kommuner i Troms og 6 kommuner i Nordland 

3 110-Sentralen i Troms Alle kommuner i Troms unntatt Gratangen

4 SMISO Troms 19 kommuner i Troms

5 IUA Midt- og Nord-Troms

Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Målselv, Nordreisa, 

Skjervøy, Storfjord, Sørreisa, Tromsø

6 Krisesenter for Tromsø og omegn Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy, Kvænangen

7 Ressurs Tromsø AS Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Lyngen, Storfjord, Nordreisa, Skjervøy

8 Tromsø Legevaktsentral Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Kvænangen, Kåfjord, Storfjord, Lyngen

9 Ishavskysten Friluftsråd Tromsø, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord

10 Aurora Kino IKS Tromsø, Alta, Sør-Varanger

11 Barnevernvakt Tromsø Tromsø, Storfjord, Balsfjord

12 Innkjøpssamarbeid Tromsø-Karlsøy-Balsfjord Tromsø, Karlsøy, Balsfjord

13 Kompetanseregion Tromsøområdet Tromsø, Karlsøy, Balsfjord

14 Tromsø-områdets Regionråd Tromsø, Karlsøy, Balsfjord

15 AS Ryaforbindelsen Tromsø, Balsfjord

16 Brannsamarbeid Tromsø, Balsfjord Tromsø, Balsfjord

17 Brannsamarbeid Tromsø, Karlsøy Tromsø, Karlsøy

18 Kommunalt lærings- og mestringssenter Tromsø Tromsø, Karlsøy

19 Langsundforbindelsen AS Tromsø, Karlsøy

20 PPT for Tromsø og Karlsøy Tromsø, Karlsøy

21 Remiks Miljøpark AS Tromsø, Karlsøy

22 Veterinærvaktområde Tromsø og Karlsøy Tromsø, Karlsøy

23 Brannsamarbeid Tromsø, Storfjord Tromsø, Storfjord

24 Arktisk Filharmoni AS Tromsø, Bodø

Tromsø: 24 registrerte samarbeidsordninger, vertskommune for 23 ordninger

Nr Navn samarbeidsordning Kommuner

1 Felles skogbrukssjef Finnmark-Kvænangen Alle kommuner i Finnmark og Kvænangen

2 110-Sentralen for Finnmark Alle kommunene i Finnmark

3 IKA Finnmark IKS Alle kommuner i Finnmark

4 Finnmark Friluftsråd Alle kommuner i Finnmark unntatt Hasvik

5 Vest-Finnmark Kommunerevisjon IKS (VEFIK)

Hammerfest, Alta, Loppa, Hasvik, Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Kautokeino, Karasjok, 

Båtsfjord, Nesseby, Tana, Vadsø, Sør-Varanger

6 Kontrollutvalgan IS Vardø, Vadsø, Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Tana, Nesseby, Båtsfjord, Sør-Varanger

7 Øst-Finnmark Regionråd Vardø, Vadsø, Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Tana, Nesseby, Båtsfjord, Sør-Varanger

8 Norasenteret IKS Vardø, Vadsø, Lebesby, Gamvik, Tana, Nesseby, Båtsfjord, Sør-Varanger

9 IUA Øst-Finnmark Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby, Sør-Varanger, Tana, Vadsø, Vardø

10 RSK Øst-Finnmark Båtsfjord, Berlevåg, Tana, Nesseby, Vadsø, Vardø, Sør-Varanger.

11 Varangerkraft AS Sør-Varanger, Tana, Nesseby, Båtsfjord, Berlevåg, Vardø, Vadsø 

12 Veterinærvaktområde Tana og Vadsø Tana, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Nesseby

13 Varanger Museum IKS Sør-Varanger, Vardø, Vadsø

14 Jordmortjeneste Vadsø-Berlevåg Vadsø, Berlevåg

15 Jordmortjeneste Vadsø-Gamvik Vadsø, Gamvik

16 Jordmortjeneste Vadsø-Lebesby Vadsø, Lebesby

17 Landbrukssamarbeid Tana-Vadsø Tana, Vadsø

Vadsø: 17 registrerte samarbeidsordninger, vertskommune for 7 ordninger
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Nr Navn samarbeidsordning Kommuner

1 Komrev nord IKS

Alle kommuner i Troms med tillegg av Berlevåg, Gamvik, Lebesby, Vardø og 6 kommuner i 

Nordland

2 Felles skogbrukssjef Finnmark-Kvænangen Alle kommuner i Finnmark og Kvænangen

3 110-Sentralen for Finnmark Alle kommunene i Finnmark

4 IKA Finnmark IKS Alle kommuner i Finnmark

5 Finnmark Friluftsråd Alle kommuner i Finnmark unntatt Hasvik

6 Øst-Finnmark legevaktsentral

Sør Varanger, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Gamvik, Tana, Nesseby, Porsanger, Lebesby, 

Måsøy, Hasvik, Loppa

7 Kontrollutvalgan IS Vardø, Vadsø, Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Tana, Nesseby, Båtsfjord, Sør-Varanger

8 Øst-Finnmark Regionråd Vardø, Vadsø, Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Tana, Nesseby, Båtsfjord, Sør-Varanger

9 Norasenteret IKS Vardø, Vadsø, Lebesby, Gamvik, Tana, Nesseby, Båtsfjord, Sør-Varanger

10 IUA Øst-Finnmark Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby, Sør-Varanger, Tana, Vadsø, Vardø

11 RSK Øst-Finnmark Båtsfjord, Berlevåg, Tana, Nesseby, Vadsø, Vardø, Sør-Varanger.

12 Varangerkraft AS Sør-Varanger, Tana, Nesseby, Båtsfjord, Berlevåg, Vardø, Vadsø 

13 Øst-Finnmark avfallsselskap ANS Sør-Varanger, Tana, Nesseby, Båtsfjord, Berlevåg, Vardø, Utsjok (FIN). 

14 Veterinærvaktområde Tana og Vadsø Tana, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Nesseby

15 Varanger Museum IKS Sør-Varanger, Vardø, Vadsø

Vardø:  15 registrerte samarbeidsordninger, ikke registrert som vertskommune for noen av ordningene
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Arkivsaksnr.: 2015/716 -67 

Arkiv: 002 

Saksbehandler:  Einar Pedersen 

Dato:                 06.06.2016 

 
 

Særutskrift 
 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
29/16 Kåfjord kommunestyre 16.06.2016 

 

KOMMUNEREFORMEN – KÅFJORD KOMMUNE SLUTTVEDTAK 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Fylkesmannen - Orientering om kommuneproposisjon 
2 Ekspertutvalget - Kriterier for god kommunestruktur 
3 Kommunereformen - Nye oppgaver til større kommuner 
4 KS kommentarer om oppgaveoverføring til kommunene 
5 Rapport - Utredning av Lyngenfjordalternativet 
6 Rapport - Utredning av Nord-Troms 4-alternativet 
7 Rapport - Innbyggerundersøkelse mai 2016 
8 Sammendrag - Samisk språkutvalg 
9 Delrapport - Samisk språkutvalg 
10 Intensjonsavtale - Lyngenfjord 
11 Intensjonsavtale - Nord-Troms 4 
12 Djupvik Nordmannvik grendeutvalg - Uttalelse fra årsmøtet 02.06.2016 
13 Rapport om interkommunalt samarbeid 2012 
 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 16.06.2016  

Behandling: 
Rådmannen la fram saken uten innstilling til vedtak. 
 
Samarbeidsgruppa SP, Krf, MDG og MSN bygdeliste fremmet følgende vedtak: 
 
1. Kåfjord Kommune sier nei til kommunesammenslåing i forhold til de utredede alternativer og vil bestå 

som egen kommune. 
 
2. Vedtaket er fattet på grunnlag av egenanalyse, utredninger, folkemøter, innbygger-undersøkelse og 

grundige politiske drøftinger. Her legges det blant annet til grunn store geografiske utfordringer, at 
tjenestetilbudet vil svekkes og at sentraliseringen økes på en negativ måte for innbyggerne. Videre 
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ville lokaldemokratiet blitt svekket og det er stor usikkerhet om hvorvidt samisk språk og kultur ville 
bli godt nok ivaretatt i en ny storkommune. 

 
3. Gjennom arbeidet med kommunereformen ser Kåfjord kommune nødvendigheten med styrking av det 

interkommunale samarbeidet i gjennom regionrådet og vil ta et initiativ til dette. Dette for å bidra til å 
styrke Kåfjord kommunes rolle som tjenesteyter, myndighetsutøver og samfunnsutvikler. 

 
AP fremmet forslag til nytt pkt. 4:  
Kåfjord kommunestyre er åpen for eventuelle fremtidige justeringer av kommunegrensen. 
 
Det ble foretatt punktvis votering: 
Pkt. 1. ble enstemmig vedtatt 
Pkt. 2. ble enstemmig vedtatt 
Pkt. 3. ble enstemmig vedtatt 
Pkt. 4. forslaget falt, da det kun fikk 5 stemmer 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord Kommune sier nei til kommunesammenslåing i forhold til de utredede alternativer og vil bestå 

som egen kommune. 
 
2. Vedtaket er fattet på grunnlag av egenanalyse, utredninger, folkemøter, innbygger-undersøkelse og 

grundige politiske drøftinger. Her legges det blant annet til grunn store geografiske utfordringer, at 
tjenestetilbudet vil svekkes og at sentraliseringen økes på en negativ måte for innbyggerne. Videre 
ville lokaldemokratiet blitt svekket og det er stor usikkerhet om hvorvidt samisk språk og kultur ville 
bli godt nok ivaretatt i en ny storkommune. 

 
3. Gjennom arbeidet med kommunereformen ser Kåfjord kommune nødvendigheten med styrking av det 

interkommunale samarbeidet i gjennom regionrådet og vil ta et initiativ til dette. Dette for å bidra til å 
styrke Kåfjord kommunes rolle som tjenesteyter, myndighetsutøver og samfunnsutvikler. 

Rådmannens innstilling: 
Det gis ingen innstilling i saken.   

Saksopplysninger: 
Kommunestyret skal nå ta stilling til om Kåfjord kommune skal inngå i en ny kommune 
bestående av de fire nordligste kommunene i fylket eller fortsette som egen kommune.  
Alle kommuner i landet er pålagt å utrede spørsmålet om kommunestruktur og gjøre vedtak 
innen 1. juli. Rådmannen gjør her rede for hovedtrekkene i arbeidet med kommunereformen i 
Kåfjord kommune. 
 
Bakgrunn 
I juni 2014 sluttet Stortinget seg til Regjeringens mål og opplegg for en kommunereform.  Det 
ble lagt til grunn fire målsettinger for reformarbeidet: 
 Gode og likeverdige tjenester for innbyggerne 
 Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 
 Bærekraftige og økonomiske robuste kommuner 
 Styrket lokaldemokrati. 
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Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg identifiserte 10 ulike kriterier som bør være tilfredsstilt for 
at kommunene skal kunne oppfylle sine roller som tjenesteyter, myndighetsutøver, 
samfunnsutvikler og demokratisk arena. Disse 10 kriteriene er som følger: 
1. Tilstrekkelig kapasitet 
2. Relevant kompetanse 
3. Tilstrekkelig distanse 
4. Effektiv tjenesteproduksjon 
5. Økonomisk soliditet 
6. Valgfrihet 
7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder 
8. Høy politisk deltakelse 
9. Lokal politisk styring 
10. Lokal identitet 
 
Med bakgrunn i disse kriteriene og gitt dagens kommunale oppgaver, ga utvalget følgende 
anbefalinger for en god kommunestruktur: 
 Kommunene bør ha minst 15000 – 20000 innbyggere for å sikre en god oppgaveløsning 
 Kommunen bør i større grad nærme seg funksjonelle samfunnsutviklingsområder 
 Staten bør redusere detaljstyringen, og ordninger for politisk deltakelse bør videreutvikles for 

å sikre gode og slagkraftige demokratiske arenaer. 
 
På basis av disse føringer ble alle kommuner bedt om å utrede om det var aktuelt å slå seg 
sammen med nabokommuner.  Utredningen skal danne grunnlag for et endelig vedtak i 
kommunestyret innen 1. juli 2016. Fylkesmennene har av regjeringen fått i oppdrag å 
tilrettelegge og koordinere prosessene. Deretter skal fylkesmennene oppsummere vedtakene og 
vurdere om de er i samsvar med hovedmålene for reformen. Innen oktober 2016 skal 
Fylkesmannen avgi sin innstilling til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, (KMD).   
På dette grunnlaget skal så departementet fremme en proposisjon om kommunestrukturen for 
Stortinget våren 2017.  Stortinget gjør da vedtak om hvilke kommuner som eventuelt kan/skal 
slås sammen.  Disse kommunene har fra da av tiden fram til 1. januar 2020 med å forberede 
sammenslåing.  Sammenslåingsprosesser er regulert av inndelingsloven, hvor det blant annet er 
bestemmelser om at en fellesnemd, jfr § 26, skal forestå forarbeidet. 
 
I løpet av prosessen er det foretatt noen sentrale avklaringer: 
 Det skal fortsatt være tre forvaltningsnivå, Fylkeskommunene er pålagt å gjennomføre 

tilsvarende prosesser som kommunene. 
 Prinsippet om generalistkommuner skal bestå noe som betyr at alle kommuner også i 

fremtiden skal ha samme oppgaveportefølje uavhengig av folketall. 
 Prinsippet om innbyggertall på minst 15000 er ikke kategorisk. 
 Det kommunale inntektssystemet endres. Det nye systemet skal understøtte målsettingene i 

kommunene og stimulere til sammenslåing.  
 
Prosessen 
Politisk forankring 
Kåfjord kommunestyre startet i septembermøtet 2014 formelt prosessen gjennom behandling av 
sak om fremtidig kommunestruktur i Nord-Troms.  To sentrale vedlegg til saken var 
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ekspertutvalgets delrapport "Kriterier for god kommunestruktur” samt Kommuneproposisjonen 
2015. Den fremlagte saken til kommunestyret handlet om å ta stilling til: 
 Lokal prosess 
 Opprettelse av arbeidsgruppe, sammensetning og samarbeid med arbeidsgrupper i øvrige 

kommuner 
 Følge tidsløp 2, dvs. evnt. iverksettelse fra 1. januar 2020 
 
Kåfjord kommune er innlemmet forvaltningsområde for samisk språk mens nabokommunene 
ikke er det.  Under det samme møtet i kommunestyret ble det derfor reist spørsmål om hvordan 
samisk språk og kultur skulle ivaretas i en ny kommunestruktur. Med bakgrunn i denne 
problemstillingen ble saken utsatt i påvente av at administrasjonen skulle innhente svar på flere 
relevante spørsmål stilt til KMD.  
Svar fra KMD og fylkesmannen forelå i oktober.  Dette ble lagt til saken som ble fremmet på nytt 
til kommunestyrets møte 15. desember 2014. I dette møtet gjorde kommunestyret vedtak om at 
invitere til et samarbeid om å utrede to alternativ: 
 Alle 6 Nord-Troms-kommunene, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og 

Kvænangen 
 Kommunene rundt Lyngenfjorden, dvs. Lyngen, Storfjord og Kåfjord 
 
I tillegg gjorde det samme kommunestyret vedtak om at også ungdomsrådet og opposisjonen 
skulle være representert i arbeidet med reformen. Ytterligere vedtok kommunestyret at en 
eventuelt sammenslått kommune måtte ligge under forvaltningsområdet for samisk språk. 
 
Det ble tidlig klart at utredningsalternativer med alle de 6 Nord-Troms-kommuner ikke var 
aktuell fordi ingen av de øvrige kommunene i regionen anså dette som et alternativ. 
 
Den 10. mars 2015 deltok Kåfjord kommune, etter invitasjon, på et møte i Nordreisa for å 
diskutere kommunestruktur i Nord-Troms. Kåfjord kommune ble invitert til å delta i utredning 
om sammenslåing av de 4 nordligste kommunene i Troms, Kvænangen, Skjervøy, Nordreisa og 
Kåfjord. 
 
Dette spørsmålet ble lagt fram som egen sak for kommunestyret i møtet den 10.4. 2015. I dette 
møtet gjorde kommunestyret vedtak om å delta i utredningen av også dette alternativet.  Forøvrig 
har formannskap og kommunestyret ved ulike anledninger behandlet spørsmål som knytter seg til 
arbeidet med reformen, herunder felles kommunestyremøter med de øvrige kommuner samt 
felles møter hvor formannskapsmedlemmer og andre folkevalgte har deltatt arbeidsgruppe eller 
forhandlingsutvalg 
 
Utredningsprosessen 
Utredningsprosessene i de to alternativene, Lyngenfjord og NT 4, har det vært drevet fram av 
arbeidsgrupper bestående av administrativt personell fra ledernivå i de forskjellige kommunene. 
Oppdraget med å gjennomføre en felles utredning og utarbeide en rapport for de to alternativene 
ble tildelt konsulentselskapet PWC. De lokale arbeidsgruppene har hatt et tett samarbeid med 
konsulentselskapet i utredningsprosessene.  
 
Egenanalysen etter malen fra Fylkesmannen forelå i endelig versjon 5. juni 2015. I forbindelse 
med utarbeidelsen av rapporten har så godt som alle enheter, (skoler, barnehager, barnevern 
osv.), uttalt seg. Sluttrapportene fra PWC ble overlevert i oktober 2015 for 
Lyngenfjordalternativet mens rapporten for NT 4 i endelig versjon forelå i mars 2016.  
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Rapportene drøfter på en grundig måte fordeler og ulemper ved en eventuell 
kommunesammenslåing etter de to aktuelle alternativene. I tillegg har kommunene etter en mal 
fra PWC gjennomført egenvurdering på fremtidig status og utfordring knyttet til ekspertutvalgets 
10 kriterier for kommunesammenslåing. Resultatene av disse egenvurderingene er godt og 
tydelig dokumentert i rapportene. Rapportene drøfter dermed også alternativene om kommunen 
velger å fortsette som egen kommune. Videre i forbindelse med utarbeidelsen av rapportene har 
representanter fra konsulentselskapet intervjuet politisk og administrativ ledelse i kommunene. 
 
Rapportene har vært utførlig behandlet i felles kommunestyremøter for de respektive alternativer. 
Felles kommunestyremøte for Lyngenfjordalternativet ble gjennomført 15. oktober 2015. I NT 4-
alternativet ble rapporten fremlagt for de 4 kommunestyrene i et felles møte i Nordreisa den 30. 
mars 2016.  
For begge de to alternativene anbefaler PWC at utredningene følges opp i en ny prosess for 
forhandlinger om intensjonsavtaler om sammenslåing. 
 
I det følgende gis noen viktige temaer som har vært aktuell i begge alternativene. Temaene er 
også grundig behandlet i utredningsrapportene. (NB: Rapporten fra Lyngenfjord-alternativet 
omtales ikke begrunnet i at man ikke fikk sluttført intensjonsavtale for dette alternativet). 
 
Tjenesteyting: 
Uansett kommunestruktur vil demografien skape store utfordringer. Ubalansen mellom antallet 
yrkesaktive og antallet eldre vil gi utfordringer både økonomisk og ift. kapasitet. For Kåfjord 
kommune er dette utviklingstrekket meget tydelig, både historisk og i prognosene fremover. 
 
Effektiviseringsgevinsten innenfor de brukernære tjenestene innen helse og omsorg, skoler og 
barnehager ser ikke ut til å være stor for Nord-Troms 4. Dette skyldes de store avstandene og 
spredt bosetting.  Om de forskjellige virksomhetene opprettholdes vil det kunne være vanskelig å 
hente ut effekter som større fagmiljø kan gi. Kåfjord kommune er langstrakt og selv om de fleste 
bor i nærheten til de forskjellige bygdene må kommunen sies å bære et sterkt preg av spredt 
bosetting. 
 
Det ligger et effektiviseringspotensial i administrasjon, merkantile tjenester og tjenester innen 
områder som samfunnsplanlegging, næring, kart, oppmåling, byggesaksbehandling. Det store 
geografiske området som NT-4-alternativet utgjør vil medføre et større behov for koordinering 
og reisetid, slik at det vil være vanskelig å oppnå full effekt økonomisk. Imidlertid vil man oppnå 
å styrke fagmiljøet.  Større fagmiljø kan igjen gi bedre rekruttering av fagfolk med 
spesialkompetanse. Kåfjord kommune har over tid erfart at rekruttering av fagfolk kan være 
vanskelig. I tillegg er små fagmiljø sårbare for fravær, permisjoner mv.  
 
Myndighetsutøvelse: 
Likebehandling og habilitet er to nøkkelbegrep ift. kommunenes myndighetsutøvelse. I små 
kommuner kan det nære forholdet mellom saksbehandler og innbygger kunne skape inhabilitet. 
Samtidig vil innbyggerne også ha større mulighet til å fremme sine saker, da nærhet til rådhus 
kan skape en lavere byråkratisk terskel. På fagområder som for eksempel PPT og barnevern vil   
en større kommune gi en distanse som kan bedre myndighetsutøvelsen. Med et større fagmiljø 
kan en organisere virksomheten på en måte der en unngår problem ift. nærhet og habilitet. 
 
Samfunnsutvikling: 
Befolkningsvekst/-nedgang er en viktig premiss for samfunnsutvikling. Prognosene fra SSB viser 
at for kommunene Kåfjord og Kvænangen forventes det fortsatt befolkningsnedgang.  Nordreisa 
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ligger an til å få en positiv befolkningsutvikling mot 2040 på 18 %, i Skjervøy kommune 
forventes en svak vekst fram mot 2040 på 4 %. Rammeoverføringene fra staten beregnes blant 
annet ut ifra vekst ihht den gjennomsnittlige nasjonale veksten, (veksttilskudd). Kommuner med 
lavere vekst enn landsgjennomsnittet vil få en mindre andel i rammeoverføringene. Dette vil 
medføre utfordringer både i et Nord-Troms 4 og for Kåfjord som egen kommune. 
Rapporten peker på at alle de 4 kommunene er typiske utpendlingskommuner, intern pendling 
mellom kommunene er beskjeden. Videre peker rapporten på at ut fra bosettings-, arbeids- og 
pendlingsstatistikk kan en sammenslått NT 4 ikke nødvendigvis karakteriseres som et funksjonelt 
samfunnsutviklingsområde. Det store geografiske området med spredt befolkning og lav 
befolkningstetthet trekker i samme retning.  PWC er likevel av den oppfatning at en sammenslått 
kommune vil ha større muligheter for å drive et mer effektivt utviklingsarbeid enn om 
kommunene blir stående alene. Dette vil avhenge av at det ikke oppstår rivaliseringer langs 
tidligere kommunegrenser.  
Det er nær sammenheng mellom næringsutvikling og befolkningsutvikling. For å oppnå effekter 
av sammenslåing vil en samlokalisering av fagpersonell kunne medføre sentralisering noe som 
vil kunne påvirke omfanget av arbeidsplasser i nåværende Kåfjord. 
 
Lokaldemokrati: 
Rapporten fra PWC peker på at politisk representasjon, engasjement og nærhet mellom 
innbygger og folkevalgt politikere blir ansett som fordeler som vil kunne bli redusert ved 
kommunesammenslåing. Rapporten anbefaler at dette kompenseres gjennom ulike 
nærdemokratiordninger som kan delegeres beslutningskompetanse og ha et ansvar for 
tjenesteproduksjonen. 
I møtene mellom arbeidsgruppene og forhandlingsutvalg har dette temaet vært viet stor 
oppmerksomhet. En gjennomgående oppfatning har vært at en sammenslåing vil sterkt redusere 
antallet folkevalgte og at de mer folkerike strøkene vil oppnå større representasjon. Dette 
forholdet svekker det lokalpolitiske miljøet totalt sett og minsker oppslutningen om politisk 
engasjement. 
 
Samisk språk 
Både Sametinget og representanter for forvaltningskommunene for samisk språk, også Kåfjord 
kommune, har reist spørsmål om hvilke regler som vil gjelde om en kommune i 
forvaltningsområdet slår seg sammen med en kommune utenfor. 
 
Kåfjord kommune sitt ståsted i forvaltningsområdet og ny kommunereform kommer klart frem i 
høringssvar på Sametingets utredning “Kommunereformen og samiske interesser” hvor det ble 
forutsatt at hele den nye kommunen må omfattes av samelovens språkregler. Dette har også 
kommunen gitt uttrykk for bla. på møter med Sametinget om ny kommunereform, på 
Sametingets kommuneseminar i Kautokeino i mars 2015, møte med Sametingspresidenten i 
februar 2016 og Sametingets kommunekonferanse i Tromsø i april 2016.  
 
Dette er også i tråd med Sametinget sitt standpunkt (plenumssak 042/14): “Forvaltningsområdet 
for samisk språk skal ikke innskrenkes. Eventuelle nye storkommuner som har en eller flere 
kommuner som tidligere er innlemmet i forvaltningsområdet, skal regnes som nye kommuner i 
forvaltningsområdet for samisk språk”. 
 
Kommunal – og moderniseringsdepartementet har på den annen side ikke gitt klare svar på 
spørsmål reist av kommunen og Sametinget. Departementet har gitt uttrykk for at de vil utarbeide 
midlertidige løsninger som i hovedsak legger opp til en videreføring av gjeldende bestemmelser, 
noe som kan innebære at det i en periode vil kunne gjelde ulike bestemmelser innenfor ulike 
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deler av den nye storkommunen.  Departementet knytter seg videre opp mot Samisk språkutvalg, 
oppnevnt 19.09.2014, og deres sluttrapport som vil foreligge i august 2016. Departementet 
klargjør i brev til Snåsa kommune at når kommuner slår seg sammen og det er enighet om at 
kommunene ønsker innlemming i forvaltningsområdet, er det ikke nødvendig med en ny søknad 
om innlemmelse til departementet. Når det gjelder kommuner hvor det ikke er enighet eller i 
tilfeller hvor kommuner ikke har tatt stilling til innlemmelse i forvaltningsområdet, vil 
departementet komme tilbake med forslag til løsninger.   
 
Det samiske og kvenske perspektivet er også behandlet i utredningsrapporten fra PWC. Der 
pekes det på særlig tre områder som er vesentlig å ivareta hensyn til ved en eventuell 
sammenslåing.  Dette gjelder områdene: næringsutvikling, kultur og språk og kommunale 
tjenester. Også her peker rapporten på at det er muligheter for å oppnå gevinster ved 
sammenslåing gjennom styrket kompetanse, samordning av ressurser.  Rapporten påpeker at om 
en sammenslått kommune blir stående utenfor forvaltningsområdet vil opparbeidede rettigheter 
svekkes. 
Spørsmålet om en eventuell sammenslått kommune i sin helhet skal innlemmes i område for 
samisk språkforvaltning har i begge alternativene vakt interesse uten at dette har blitt 
tilfredsstillende avklart.  Kåfjord kommunestyre har underveis i prosessen ved ulike anledninger 
forsøkt å få en avklaring fra departementet. Svarene derfra oppfattes ikke som tilfredsstillende. 
 
Interkommunalt samarbeid i NT-4-alternativet. 
I rapporten, kap. 7 fra PWC for NT-4-alternativet drøftes interkommunalt samarbeid. Det oppgis 
at Kåfjord kommune deltar i 11 slike samarbeidstiltak. Videre fremkommer det at kommunene i 
Troms i regelen er fornøyde med effektene av samarbeidstiltakene. Om en 
kommunesammenslåing ikke skulle bli realisert reises spørsmålet om det ikke vil være 
hensiktsmessig å inngå et mer omfattende og mer forpliktende interkommunalt samarbeid.  Dette 
spørsmålet settes i sammenheng med de utfordringene rapporten trekker opp med hensyn til 
tilstrekkelig kapasitet og kompetanse knyttet til de lovpålagte tjenestene. 
 
I 2012 utarbeidet rådmannsutvalget i Nord-Troms v/rådmann Kjetil Hallenetter forespørsel fra 
regionrådet i Nord-Troms en rapport om interkommunale samarbeidstiltak. Hensikten med 
rapporten var: 
 Å få en mer omfattende beskrivelse av de interkommunale samarbeidstiltakene 
 Anbefale tiltak i forhold til eksisterende tiltak og foreslå nye tiltak 
 
Fordi rapporten fortsatt har aktualitet i forhold til interkommunalt samarbeidstiltak nevnes den i 
dette saksfremlegget, rapporten legges og ved saksfremlegget.  
 
Omlegging av inntektssystemet 
I tidlig fase av kommunereformen har departementet varslet en omlegging av inntektssystemet 
fra og med 2017. Det legges opp til en modell der det skilles mellom frivillige og ufrivillige 
smådriftsulemper. Kommuner med ufrivillige smådriftsulemper kompenseres fortsatt fullt ut for 
dette. Differensiering av basistilskuddet skjer ved hjelp av strukturkriteriet som handler om 
bosettingsmønster uavhengig av kommunegrenser. Strukturkriteriet måler gjennomsnittlig 
reiseavstand for innbyggerne i kommunen til et senter med 5000 innbyggere. Den øvre 
grenseverdien er satt til 24,5 km. For Kåfjord sin del er denne avstanden over 40 km noe som 
gjør at kommunen får full kompensasjon. 
 
Et annet hovedpoeng i endringene er at større andel av inntektene fordeles pr innbygger og 
dermed mindre pr kommune. Samtidig legges det opp til en vriding i kostnadsnøklene slik at den 
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demografiske sammensetningen har stor betydning, eks vektes andelen innbyggere mellom 67 – 
89 år tyngre enn tidligere mens andelen innbyggere i grunnskolealder vektes lavere.  
 
Samlet sett vil endringene medføre en vekst i frie inntekter i 2017 for Kåfjord kommune med ca. 
2,5 mill. kr. Det kan likevel ligge an til en betydelig reduksjon av denne veksten, begrenset 
oppad til kr. 2,4 mill. kr. Årsaken til dette er at Kåfjord kommune i 2011 tapte inntekter på grunn 
av omlegging av inntektssystemet. For dette tapet ble det kompensert med skjønnstilskudd på kr 
2,4 mill. kr. Det kan med stor sannsynlighet forventes at dette skjønnstilskuddet blir redusert evnt 
helt vil falle bort. I så fall vil altså veksten i de frie inntektene for Kåfjord kommune kunne bli 
sterkt redusert. 
 
Regjeringen har lagt opp til økonomiske virkemidler for å stimulere til sammenslåing. For 
alternativet NT-4 gir det følgende utslag: 
 Engangskostnader: Skal gå til å dekke opp kostnader ev en kommunesammenslåing. Beløpet 

er regulert ut fra antallet kommuner som slår seg sammen og antall innbyggere i den nye 
sammenslåtte kommunen.  For NT-4 utgjør dette kr. 40 mill. 

 Reformstøtte: Engangsbeløp for fri benyttelse på tidspunktet kommunen slår seg sammen. 
Beløpet er basert på antall innbyggere i den sammenslåtte kommunen. For NT-4 utgjør det 
kr. 5.mill. 

 Inndelingstilskudd: Beregningen av dette tilskuddet baserer seg nivået i 2016.  Det vil for 
NT-4 utgjøre 25 – 35 mill. kr pr år de første 15 årene fra og med 2020. Deretter skal det 
trappes ned i løpet av de neste 5 årene med ca. kr. 12 mill. pr år, noe som samlet utgjør en 
reduksjon på kr. 62 mill. kr. 

 
Intensjonsavtalene 
Intensjonsavtaler om kommunesammenslåing har ulik utforming.  Noen er kortfattede og 
overordnede mens andre mer detaljerte. Likevel bør intensjonsavtalene ha et så konkret innhold 
at folkevalgte og innbyggere får vite hva konsekvensene blir. De fremforhandlede 
intensjonsavtalene henholdsvis i Lyngenfjord-alternativet og NT-4-alternativet har et overordnet 
preg, og de gir ikke svar på alle spørsmål. Forhandlingene om intensjonsavtalene knyttet til de to 
aktuelle alternativene har likevel vært krevende. Forhandlingsutvalgene har søkt etter balanserte 
løsninger for målsettinger som lett kan komme i konflikt med hverandre. Et slikt eksempel på 
dette er en kostnadseffektiv organisering men likevel har et tydelig desentralisert preg, - 
administrativt, tjenestetilbudene og politisk arbeid gjennom bygdeutvalg.  
 
Siste møte i forhandlingsutvalgene for Lyngenfjord-alternativet var den 22. april 2016. Dessverre 
lyktes man ikke å komme frem til enighet om en avtale som kunne vedtas. Et sentralt spørsmål 
var plassering av kommunesenteret i den eventuelle nye kommunen. Forhandlingsutvalget fra 
Lyngen fastholdt et krav om at kommunesenteret skulle være på Lyngseidet. Kåfjord og 
Storfjord hadde et omforent syn på at kommunesenteret mest naturlig burde legges til Hatteng.  
Hatteng er pr i dag administrasjonssted i Storfjord kommune.  Geografisk ligger vil stedet 
tilnærmet ligge midt i en eventuell ny kommune bestående av Lyngenfjord-alternativet. Videre ut 
fra synet til arbeidsutvalgene fra Kåfjord og Storfjord spiller nåværende kommunikasjonslinjer, 
ferge over Lyngenfjorden og standarden på fylkesveien mellom Oteren og Lyngseidet, en 
avgjørende rolle for at Hatteng velges om administrasjonssted.   
 
Forhandlingene om en intensjonsavtale i NT 4 – alternativet ble fullført. Avtalen ble undertegnet 
av ordførerne i egenskap av rollen som leder av de respektive forhandlingsutvalgene. 
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Intensjonsavtalene legger opp til at det opprettes en fellesnemd i henhold til Inndelingslova § 26 
som gis et mandat for administrasjon av en eventuell sammenslåingsprosess fram til 
iverksettelse. I henhold til mandatet, jfr vedlagte intensjonsavtale, vil nemda bla utarbeide forslag 
til administrativ organisering, budsjett og økonomiplan for første driftsår, håndtere 
arbeidsgiverspørsmål og ansettelse av rådmann. Gjennom dette arbeidet vil de ulike punktene i 
intensjonsavtalene få et konkret innhold og større detaljeringsgrad. 
 
Innbyggerinvolvering 
Kåfjord kommune har vektlagt å få til en best mulig involvering av kommunens innbyggere. I 
den anledning er laget en egen fane på hjemmesidens hovedmeny, benevnt Kommunereformen.  
Her er det lagt ut relevante artikler og videre gjennom denne kanalen er det formidlet bla.: 
 invitasjoner til folkemøter 
 utredningsrapporter 
 orientering om innbyggerundersøkelser 
 resultat fra innbyggerundersøkelsen 
 
Invitasjoner til folkemøtene og orientering om innbyggerundersøkelsen har også vært annonsert i 
lokal media.  Alt dette er videre delt til kommunens Facebook-side. Artiklene om folkemøtene, 
som også har hatt vedlagt sluttrapportene, har hatt nær 600 treff på hjemmesiden og i overkant av 
1200 treff på facebook. Artiklene om innbyggerundersøkelsen, gjennomføring og resultatet av 
denne har hatt nær 430 treff på hjemmesiden og noe over 1500 treff på kommunens facebook-
side. 
 
Det har i løpet av april og mai vært gjennomført 4 folkemøter. Politisk og administrativ leder 
representert ved ordfører og rådmann har deltatt på alle disse møtene. Oppmøtet har vært 
tilfredsstillende, i det nær 200 av kommunens innbyggere har møtt opp. Man oppnådde en god 
dialog på møtene.   Et gjennomgående trekk ved disse møtene var at et tydelig flertall av de 
fremmøtte uttrykte skepsis til kommunesammenslåing som virkemiddel for å møte de fremtidige 
utfordringene kommunen står overfor. 
 
Kåfjord kommunestyre gjorde i sitt møte den 19.04.2016 vedtak om at innbyggerne i kommunen 
skulle høres gjennom opinionsundersøkelse.  Kommunestyret delegerte oppgaven med 
gjennomføring til administrasjonen. Selskapet Opinion AS har en rammeavtale med KMD for 
gjennomføring av slike undersøkelser knyttet til kommunereformen. Med bakgrunn i dette fikk 
dette selskapet oppdraget med gjennomføring av undersøkelsen. For utformingen av opplegget 
med undersøkelsen var det flere arbeidsmøter i administrasjonen, på enkelte av disse møtene 
deltok politisk ledelse ved ordfører. 
 
Undersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet 18. – 22. mai 2016. Antall personer som ble hørt 
var 300 i aldergruppene 16 år og eldre.   Rapporten forelå dagen etter, dvs. den 23. mai. 
Imidlertid ble den først offentliggjort kl. 2000 den 25.mai. Begrunnelsen for dette var at 
resultatene fra folkeavstemmingene i de øvrige NT-4 kommunene og vår innbygger-undersøkelse 
skulle offentliggjøres noenlunde samtidig for å unngå uheldig påvirkning. 
 
300 innbyggere har blitt spurt pr telefon og 300 har svart. Svarene er fordelt etter alder og kjønn. 
og Resultatene fra innbyggerundersøkelsen viser et klart flertall, 74 %, som mener det er best at 
Kåfjord fortsetter som egen kommune. 18 % av de spurte foretrekker en sammenslåing av de 4 
kommunene i Nord-Troms framfor at Kåfjord fortsetter som egen kommune.  5 % av de spurte 
svarte “vet ikke” mens 3 % ikke ville stemme på noen av de to alternativene. Det er så og si 
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ingen forskjell mellom kjønn og de ulike aldersgruppene.  Resultatene fra undersøkelsen gir 
utrykk for stor enighet, og undersøkelsen er statisk holdbar og entydig. 
 
I de øvrige tre kommunene i alternativet ble det gjennomført folkeavstemminger.  Valgene ble 
avsluttet den 25. mai 2016 kl. 2000.  I Skjervøy kommune var det et oppmøte på 42 % og 
resultatet ble et klart nei, - 95 % -, til sammenslåing uansett alternativ. Resultatet for i 
Kvænangen ble et oppmøte på i overkant av 60 % hvorav 92 % svarte nei til sammenslåing. I 
Nordreisa var valgdeltakelsen lav, kun 17 % oppmøte. Resultatet var ca. 52 % ja til 
sammenslåing og 48 % svarte nei. 
 

Vurdering: 
I juni 2014 sluttet Stortinget opp om Regjeringens 4 målsettinger for kommunereformen. Et 
regjeringsoppnevnt utvalg (ekspertutvalget), i sin sluttrapport i desember 2014 identifiserte 10 
kriterier for god kommunestruktur opp mot de 4 hovedmålsettingene. Prosessene, inklusive 
utredninger mv, har hatt dette som utgangspunkt. 
Rådmannen mener at de omtalte utredningene, fremforhandlet intensjonsavtaler, resultatene av 
innbyggerhøringene og andre vedlegg gir Kåfjord kommunestyre et godt grunnlag for å fatte 
endelig vedtak om sammenslåing eller ikke.  Det samme gjør resultatene fra folkeavstemmingene 
i de øvrige tre kommunene i Nord Troms. Med unntak av Nordreisa som fikk et knapt flertall for 
sammenslåing var resultatene et klart nei til å gå sammen i en ny kommune.  Slik sett foreligger 
det et klart uttrykk for folkeviljen som kommunestyret må foreholde seg til. 
 
Kommunestyret må likeledes foreholde seg til de ulike rapportene fra utredningene som 
foreligger. For begge alternativene anbefales det fra PWC at kommunene følger opp utredningen 
med en ny prosess for sammenslåing.  Videre trekker rapportene frem utfordringer som er reelle 
og som kommunen må møte om en velger å stå alene. De største utfordringene, som allerede er 
til stede i dag er i første rekke knyttet til: 
 
 Nedgangen i antall innbyggere og endret demografi. 
 
Dette har en særlig betydning fordi folketall og demografi har en direkte betydning for 
inntektsnivået for kommunen. Det nye inntektssystemet som gjelder fra 2017 er i enda større 
grad rettet mot antall innbyggere i kommunen ved at større andel fordeles pr innbygger og 
mindre pr kommune. 
Både historisk utvikling og prognosene fremover mot 2040 viser reduksjon i antall innbyggere 
samtidig andel eldre øker. Denne utviklingen vil ha også ha direkte betydning for hvordan 
kommunen må disponere inntektene. Med en økning i antall eldre vil kommunen sannsynligvis 
få flere med kroniske sykdommer, herunder demens, grunnet i at risikoen for slike sykdommer 
øker med alderen. 
Utviklingen trekker også i retning av at andelen innbyggere i yrkesaktiv alder reduseres. I 2015 
var det 2,97 personer i yrkesaktiv alder per eldre. Dette forholdstallet, jfr befolkningsprognosene, 
reduseres framover slik at forholdstallet i 2040 vil være redusert til 2,06. Utviklingen vil i følge 
prognosene også medføre et redusert antall personer i aldergruppen 50–66 år. Dette forholdet er 
viktig å merke seg fordi dette har betydning for hvor mange familieomsorgsgivere de eldre kan 
støtte seg på. Synkende antall familieomsorgsgivere vil skape økt press på det kommunale 
tjenesteapparat. 
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 Nasjonale og regionale føringer om utvidet krav og ansvar for kommunene innen 
tjenesteproduksjon, samfunnsutvikling og myndighetsutøvelse. 

 
Et gjennomgående trekk synes å være at et stadig større ansvar for lovpålagte oppgaver tillegges 
kommunene, eks samfunnssikkerhet og beredskap, helse- og omsorgstjeneste, 
samfunnsplanlegging mm.   Kommunene skal fortsatt være generalistkommuner noe som 
medfører at ansvaret er likt mellom kommunene uavhengig av størrelse. Dette medfører krav om 
kontinuitet, kompetanse og kapasitet. Kåfjord kommune er sårbar i forhold til disse 
utfordringene.  
 
 Krav om effektivisering 

 
I kommuneproposisjonen for 2017 legges det opp til at det finnes rom for mer effektiv 
ressursbruk i kommunesektoren og gjennom det kan det kommunale tjenestetilbudet styrkes. 
Departementet anskueliggjør dette gjennom å lansere et effektiviseringskrav på 0,5 % noe som 
for kommunesektoren totalt sett gir økt handlingsrom på opp mot 2 mrd. kroner. Om en tar 
utgangspunkt i Kåfjord kommunes budsjett for 2016 representerer det et økt handlingsrom på ca. 
1,5 mill. kr. Krav om effektivisering er ikke spesielt for 2017, historisk sett har slike krav blitt 
fremsatt jevnlig. Det forventes å forekomme også i fremtidige proposisjoner. 
 ---- 
Om kommunestyret vedtar at Kåfjord fortsetter som egen kommune vil det utvilsomt være behov 
for fortsatt utvikle det interkommunale samarbeidet i regionen. Kommunestyret gis her tilrådning 
til så snart som mulig å ta et initiativ mot nabokommune om interkommunale samarbeidstiltak. I 
forbindelse med dette forslås samarbeidstiltakene å ha sterkere fokus på lovpålagt 
tjenesteproduksjon enn tidligere, jfr de ovenfor nevnte punktene i vurderingen. For å få til et 
effektivt og forpliktende samarbeid forutsettes det et samarbeidsklima preget av tillit og 
romslighet. En stadig riving kommunene i mellom, enten på det politiske og/eller administrative 
plan, vil medføre uforutsigbarhet og svekket effektivitet. 
 
Rådmannen legger frem saken uten innstilling. Kommunestyret er uansett forpliktet til å gjøre et 
vedtak om sammenslåing eller ikke innen utgangen av juni 2016. Avslutningsvis gjøres 
kommunestyret oppmerksom på at det fra KMD er gitt signaler om muligheten for å gjenoppta 
spørsmålet om sammenslåing også etter at evnt nei-vedtak er gjort og likevel få del i de 
økonomiske incentiver (reformstøtte, engangskostnader, inndelingstilskudd). Et eventuelt vedtak 
om sammenslåing må i så fall være gjort senest tidlig vinter 2017 for å komme med i den 
aktuelle proposisjonen om sammenslåing som sendes Stortinget våren 2017 
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Saksopplysninger: 
Kåfjord ungdomsråd ble opprettet i november 1995 på Birtavarre samfunnshus. Første leder var 
Tom Johnny Lund fra Birtavarre. Vedtekter for Kåfjord ungdomsråd ble vedtatt i kommunestyret i 
1996. Det ble senere foretatt revidering av vedtektene i henholdsvis 2005 og i desember 2008. 
Reglementet for Kåfjord ungdomsråd ble sist gang revidert i 2020.  
 
Deltakelse i de forskjellige politiske utvalgene, eksempelvis formannskap og kommunestyre, har 
forekommet siden vedtektene for ungdomsrådet ble vedtatt i 1996.  
 
I dag består Kåfjord ungdomsråd av totalt 10 representanter fordelt på 3 ungdomsskoler og 2 
videregående skoler. Ungdomsrådets representanter har møte- og talerett i 4 ulike utvalg, tildeler 
rusforebyggende midler, velger egen leder og nestleder, har fast sekretær, tar opp saker på eget 
initiativ og har sin egen portal på Facebook.  
 
I 2020 har Kåfjord kommune hatt et medvirkningsorgan for ungdom sammenhengende i 25 år.  
Dette ønsker ungdomsrådet å markere og har foreløpig kommet med følgende innspill: 

 En festlighet/ markering som alle ungdommer i Kåfjord kan være med på 
 Ungdoms-markering fra 8. klasse og oppover en fredags- eller lørdagskveld 
 God mat, god drikke, musikk og aktiviteter/ leker 
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Vurdering: 
Det har ikke lyktes saksbehandler å finne papirer fra stiftelsesmøtet av Kåfjord ungdomsråd, 
men har i samtale med tidligere kulturkonsulent fått bekreftet at dette fant sted i november 1995.  

Høsten 2019 trådte ny kommunelov i kraft. § 5-2 i kommuneloven sier at ungdomsråd - eller 
annet medvirkningsorgan for ungdom, skal opprettes etter bestemmelsene i denne loven. Slik 
ble ungdomsråd lovpålagt – 25 år etter at Kåfjord ungdomsråd så dagens lys. Dette er en 
historikk Kåfjord ungdomsråd og Kåfjord kommune stolte av! 

Ungdomsrådet er ifølge loven et rådgivende organ for kommunen, og har rett til å uttale seg i 
saker som gjelder ungdom. I dag har Kåfjord kommune et aktivt ungdomsråd med mange 
engasjerte representanter som gjerne uttaler seg i saker som gjelder unge.  

25 år med ungdomsråd i Kåfjord skal ikke gå ubemerket hen. Ungdomsrådet vil gjerne markere 
jubileet og håper Kåfjord kommune blir med på festen! 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2015/545 -219 

Arkiv: C83 

Saksbehandler:Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 14.02.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
6/20 Kåfjord kommunestyre 27.02.2020 

 

Politisk rådgiver for Kåfjord ungdomsråd 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Veileder for ungdomsråd i Nord-Troms - vedtatt 
2 Protokoll RUST-møte 28.mai 2019 
3 Politisk rådgiver for ungdomsrådet.docx 

 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Fremmes uten innstilling.  
 
 

Saksopplysninger: 
Regional ungdomssatsing i Nord-Troms, (RUST), la i sak 26/18 i møte med Regionrådet den 
07.05.18, frem forslag om at alle ungdomsrådene i de seks Nord-Troms-kommunene skal ha en 
egen «Politiske rådgiver» i kommunestyret. Bakgrunnen for initiativet var erfaring med at 
mange av sakene med betydning for ungdom, passerte ungdomsrådene. Samtidig opplevde man 
at kommunestyrene hørte på –og ønsker å høre på ungdommene. I sak 26/18 vedtok man at det 
skulle dannes en arbeidsgruppe for å jobbe frem forslag til innhold, samt en beskrivelse av 
funksjonen. 
 
I RUST-sak 26/19 ble Veileder for politisk ungdomsmedvirkning enstemmig vedtatt i fellesmøte 
med RUST og regionrådet. Veilederen tar for seg bakgrunnen for veilederen og RUST sitt 
arbeid, møtestruktur, valg, representanter i utvalg og politisk rådgiver -for å nevne noe. Om 
sistnevnte sier den følgende: Ungdomsrådet skal ha en politisk rådgiver, valgt fra 
Formannskapet, som skal sørge for at ungdomsrådet involveres tidlig i aktuelle saker, holder 
kontinuitet over tid, støtter og knytter sammen ungdomsråd og kommunestyre. Politiske 
rådgivere skal bidra til at ungdomsrådets representant møter forberedt til kommunestyremøter.   
 
I eget dokument for beskrivelse av funksjonen politisk rådgiver av 2020, står det blant annet:  
Det er ønskelig å få på plass en ordning som øker involvering og medvirkning av ungdom i 
samfunnsutviklinga. Det foreslås at når Kommunestyret velges bør ungdomsrådet få velge sin 
politiske rådgiver – gjerne fra Formannskapet. Personlig egnethet med interesse og engasjement 
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for ungdom er viktig. Økt involvering av ungdom skal bidra til større kjennskap og deltakelse i 
politikk. En politisk rådgiver skal være et ekstra sikkerhetsnett og gjøre ungdomsrådene mindre 
sårbare ifht. voksenressurs. 
 
Mål: I Nord-Troms skal ungdom være deltakere i samfunnsutvikling og involveres der 
beslutninger tas. Vi skal gå fra «saker som angår dem» til en reell stemme fordi alle saker angår 
ungdom og framtida. Ungdomsrådene skal jobbe mer politisk og bli bedre på å fremme saker til 
kommunestyret og til ungdommens fylkesting. 
 
Oppgaver:  

1. Involvere ungdomsrådet i politiske saker.  
2. Støtte og sørge for at ungdom er med der beslutninger tas.  
3. Se konsekvenser for ungdom i saker og vedtak.  
4. Være et viktig suksesskriterium for ungdomsmedvirkning og de unges deltakelse i 

samfunnsutviklingen i kommunen. 
5. Ansvar for åpenhet, lavterskel og godt samspill mellom ungdomsrådet og 

kommunestyret.  
6. Løfte saker fra ungdomsråd til kommunestyret, og fra kommunestyret til ungdomsrådet. 
7. Oversette «politikerspråk».  
8. Sørge for kontinuitet i saker som går over lang tid fordi ungdomsråd byttes ut oftere enn 

kommunestyret.  
9. Delta på møter i ungdomsrådet og på RUST-konferansen. 
10. Utarbeide en beskrivelse av rollen ungdomsråd skal ha i kommunene, sammen med 

ungdomsrådet. 
 
Kåfjord ungdomsråd har per dags dato ingen politisk rådgiver.  
 

Vurdering: 
I politiske valg gis det ingen særskilt administrativ vurdering.  
 
Saken fremmes uten innstilling. 
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RUST-møte 28.5.2019

Protokoll fra fellesmøte Nord-Troms Ungdomsråd og Nord-Troms 
regionråd, Fagrådet og politiske rådgivere 

 
Sted Kvænangsbotn, Grendehuset 
Tid 28.5.2019 kl. 10.30-14.30 

 
Tilstede  
Nord-Troms Ungdomsråd Skjervøy:  

Siril Jørgensen 
Nordreisa: 
Ramona Thomassen 
Oda K J Fossvoll (for Anna Henriksen) 
Storfjord: 
Alise S. Bruvold (for Jacop Seppola) 
Nikolas Fagerli  
Kvænangen: 
Lea Kaino-Hestnes 
Joahnne Mari Johansen 

Fagrådet Silje Båtnes 
Eirik Hasselberg 
Kjersti Rennestraum 
Marit Boberg 

Politiske rådgivere Kåre Eriksen, Storfjord 
Vera Wassnes, Kvænangen 
Øyvind Evanger, Nordreisa 

Nord-Troms regionråd Svein O. Leiros, Kåfjord 
Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 
Øyvind Evanger, Nordreisa  
Knut Jentoft, Storfjord (pr telefon) 
Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 

Nord-Troms regionråd - adm. Lise Jakobsen 
Berit Fjellberg 

Forfall Kåre Bjørnar Olsen, Lyngen (Fagrådet) 
Jill Fagerli, Storfjord (Fagrådet) 
Ingrid Lønhaug, Skjervøy (pol. rådgiver) 
Else Lill Lyngra, Lyngen (pol. rådgiver) 
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RUST-møte 28.5.2019

Jens A. Simonsen, Kåfjord (pol. rådgiver) 
Ingvild Ringbakken, Lyngen 
Tuva Skogheim, Lyngen 
Vilde Karlsen, Skjervøy 
Anna Elisa Lund Henriksen, Nordreisa 
Mathias Nilsen, Kåfjord 
Oliver Løvli, Kåfjord 
Dan-Håvard Johnsen, Lyngen (ordfører) 

Kl 1030 Lunsj og fellesmøte RUST og regionrådet  
 
Tema: Veileder for ungdomsmedvirkning i Nord-Troms  

 5 minutter om bakgrunnen for «Veileder for ungdomsmedvirkning i Nord-Troms» 
v/ politisk rådgiver 

 Spørsmål, drøfting og forslag til vedtak 
 
Halvtimes verksted: Unge eksperter og voksne beslutningstakere i grupper 

 Innledning v/ leder Siril og nestleder Ramona 
 Spør de unge ekspertene: Ka e bra me å bo her? Ka skal vi gjøre for at det skal bli 

enda bedre? 
 Spør de voksne beslutningstakerne: Fra ord til handling - kordan får vi det til? 
 3 minutter presentasjon fra gruppene 
 Oppsummering v/ saksordfører Eirik  

 
Kl 1200  RUST-møte: 
NORD-TROMS UNGDOMSRÅD 
17/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL 
18/19 SIA SIST! KOMMUNERUNDEN OG ORIENTERINGER 
19/19 OMDISPONERING AV STØTTE NORDREISA UNGDOMSRÅD 
20/19 POLITISK FRAVÆR – HØRINGSSVAR TIL NYE LÆREPLANER 
21/19 RAPPORT FRA UNGDOMSBEDRIFTER 
 
Kl 1300  Orientering fra Omstillingsprosjektet i Kvænangen og omvisning ved Kvænangen Kraftverk 
kl 1430  Hjemtur  
 
Ingen merknad til innkalling.  
 
Møteledere: Siril Jørgensen og Svein Leiros 
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RUST-møte 28.5.2019

TEMA: VEILEDER FOR UNGDOMSMEDVIRKNING I NORD-TROMS  
Innledning; bakgrunn for «Veileder for ungdomsmedvirkning i Nord-Troms» v/ 
politisk rådgiver Kåre Eriksen 

 Hvordan har det vært arbeidet med veilederen 
 Gjennomgang av hovedmoment, spesielt fokus på fraværsutfordringen 
 Oppfordring til å behandle denne i egen kommune 

 
Sak 26/19 Godkjenning av veileder for politisk ungdomsmedvirkning i Nord-

Troms (behandles i fellesmøte med RUST) 
Saksdokumenter: 

 Forslag til veileder for politisk ungdomsmedvirkning i Nord-Troms 
Saksbehandler: Lise Jakobsen/Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Stortinget vedtok ny lov om kommuner og fylkeskommuner 11. juni 2018. Loven vil 
tre i kraft i løpet av 2019. I ny kommunelov § 5-12 er det fastsatt at kommuner og 
fylkeskommuner skal opprette eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse 
og ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. 
 
Kommunene i Nord-Troms har hatt ungdomsråd i 20 år. I tillegg til velfungerende 
kommunale ungdomsråd, har vi et godt etablert regionalt ungdomsråd (RUST) som 
eies og organiseres av Nord-Troms regionråd. Vi har også et fagråd for de med 
administrativt ansvar for kommunale ungdomsråd. For å sikre politiske medvirkning 
og innflytelse har ordførerne et spesielt ansvar for ungdomsrådene, samt at hvert 
Formannskap har utpekt en politisk rådgiver skal involvere og støtte ungdomsrådet i 
det politiske arbeidet.  
 
Vurderinger: 
Selv om alle seks kommuner i Nord-Troms oppfyller kravet i den nye 
kommuneloven, er det nå en gylden anledningen til å utvikle ungdomsdemokratiet i 
regionen ytterligere. RUST - Regional ungdomssatsing i Nord-Troms ønsker at 
ungdom være deltakere i samfunnsutvikling og involveres der beslutninger tas. 
 
Vi skal gå fra «saker som angår dem» til en reell stemme fordi alle saker angår 
ungdom og framtida. Ungdomsrådene skal jobbe mer politisk og bli bedre på å 
fremme saker til kommunestyret og til ungdommens fylkesting. Ungdomsrådenes 
tydelige bidrag til hverdagen for ungdom i egen kommune skal gjøre ungdomsrådet 
mer attraktivt. Økt involvering av ungdom skal bidra til større innflytelse, kunnskap 
og deltakelse i politikk og til utvikling av demokratiet. 
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RUST – Regional ungdomssatsing i Nord-Troms har utarbeidet en veileder som skal 
være retningsgivende for politisk ungdomsmedvirkning i kommunene. Den er et 
supplement til vedtekter, retningslinjer og organisering som hver kommune har for 
ungdomsrådet. 
 
Fagrådet og de politiske rådgiverne har deltatt i arbeidet med denne felles 
veilederen. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd og Nord-Troms ungdomsråd godkjenner det 
fremlagte forslaget til veileder for politisk ungdomsmedvirkning i 
Nord-Troms.  

2. Veilederen for politisk ungdomsmedvirkning oversendes 
kommunestyrene i eierkommunene til behandling. 

 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
-----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------- 

 
VERKSTED: UNGE EKSPERTER OG VOKSNE BESLUTNINGSTAKERE I GRUPPER 
Innledning v/ leder Siril og nestleder Ramona, Nord-Troms Ungdomsråd 

 Bra å være i ungdomsrådet å kunne få si sine meninger og få være med å 
påvirke, at det er et organ som kan støtte forslag fra ungdom 

 God læreprosess å være med i ungdomsråd – har overføringsverdi til for 
eksempel skolearbeid 

 Fint å være med i RUST, blir kjent over kommunegrensene 
 God på dette i Nord-Troms, blir spurt om å dele erfaringer med ungdomsråd 

utenfor regionen 
 Fint å være med å påvirke i et demokrati 
 Reell stemme, være med å gjøre politiske beslutninger 
 Ønsker å bli bedre på å løfte saker til kommune, regionråd og fylkesting 
 Viktig i hverdagen å ha en reell stemme, være med å påvirke – lettere å 

rekruttere ungdommer om de kjenner til ungdomsrådene – og vet hva de 
driver med 

 Bidrar til økt involvering, og et viktig bidrag til demokratiet 
 Har et bra ungdomsråd som fungerer, viktig å få dette til framover 
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Det ble delt i grupper. Presentasjon fra gruppene: 
 
Vi spør de unge ekspertene: Ka e bra me å bo her?  

 Flott kommune å bo i 
 Små og samlende forhold – alle kjenner alle 
 Flott natur 
 Ny idrettshall i Kvænangen – gleder seg til 
 Mange ulike fritidsaktiviteter 
 Samler ungdom på kommunehuset i Kvænangen i påvente av ungdomsklubb 
 Blir invitert av voksne 
 Får gjennom saker for eksempel ungdomsklubb 
 Fint med en plass som ikke er idrett 
 Kommunene har en god kontakt. Rust gir kontakt mellom flere kommuner på 

tvers. 
 Bra med ungdomsrådene – ungdommene har en sterk stemme 
 Godt med sekretær og politiske veiledere.  
 Har tatt utgangspunkt i vi som bor her nord 
 Vi blir bedre kjent – utvikle oss i lag 
 Sterke ungdomsråd – vi blir sett av de voksne, og har voksne ressurser 
 Gode lokalsamfunn, fin natur og god plass 
 Framoverlent på tvers av kommunegrensene 
 Gode fritidsaktiviteter 
 Felles ønske om å få til ting på tvers av kommunegrensene 
 Møteplass for ungdom er viktig 

 
Ka skal vi gjøre for at det skal bli enda bedre? 

 Fokus på ungdom 
 Vi er framtida 
 Vi skal føre arven videre 
 Vi har en mening om alt, viktig å bli hørt, må kunne stole på de voksne 
 Flinkere til å snakke om ungdomsrådet. Gi mer informasjon. 
 Mer rekruttering. (henger sammen med manglende informasjon) 
 Få fram meninga til de yngste. 
 Snakke mer om ungdomsråd – mer info 
 Mere fokus på rekruttering – få vet hva ungdomsråd er  
 Bedre kollektivtransport både på tvers av kommunegrenser og innad i 

kommunene 
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Vi spør de voksne beslutningstakerne: Fra ord til handling - kordan får vi det til? 
o Lytte til ungdommen i alt politiske arbeid 
o Involvere 
o Tale og forslagsrett 
o Kursing viktig – tørre å ta ordet 
o Ungdom har mye makt – får nesten alltid gjennomslag 
o Avgjørende med administrativ ressurs og politiske rådgiver 
o Lytte til ungdommen, kursing, ha på plass en administrativ ressurs.  
o Kort prosess fra ord til handling. 
o Bedre infrastruktur internt og eksternt.  
o Lokale ungdomskonferanser – hva er ungdomsråd hva kan det brukes 

til 
o Ta i bruk sosiale media 
o Tettere kobling mot skolen - aktiv del av undervisningen 
o Kort vei fra ungdom til politikere i Nord-Troms, – bare å ta kontakt 
o Følge opp saker i forhold til infrastruktur, frem sak til k-styrene, 

regionrådet, fylkeskommunen 
o Ta initiativ i de enkelte kommunene om fravær og 

ungdomsmedvirkning som samfunnsfag 
o Sørge for at ny veileder tas opp i kommunestyret 
o Tydeliggjøre at ungdomsråd er viktig – ungdomsmedvirkning som 

utvikling og strategi 
o God forankring! 

Gruppe Fagråd+politiske rådgivere 
Hvordan legge til rette for at ungdomsrådet når fram? 

o Gjøre ungdomsrådet trygt. Ungdomsrådene må være tydelig.  
o Legge til rette sakslista slik at sakene som omhandler ungdom slik at 

sakene som omhandler ungdom først i møtet.  
o Sende saker på høring til ungdomsrådet. 
o Vær konkret.  
o Prat med store bokstaver – vær tydelig 
o Hjelpe til med forberedelsen til møtene 
o Legg til rette sakslista for ungdomsrådene 
o Merke saker som er relevant for ungdom 
o Involvere ungdom i saksbehandling – for eksempel sende saker til høring i 

forbindelse med saksbehandlingen 
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Oppsummering ved saksordfører Eirik Mevik: 
 Mye positivt med å bo i Nord-Troms 
 Vi må bli bedre med informasjon for å få til rekruttering 
 Får på plass reell påvirkning – artig å få en sak opp i kommunestyret 
 Den administrative ressursen er ekstremt viktig for ungdommene 
 Viktig med politisk rådgiver for å få løftet fram politiske saker 
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Saksliste Nord-Troms ungdomsråd: 

Fra Ungdomsrådet møtte samme deltakere som øvrige møter samme dag. 
 
17/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL 
 
Vedlegg:  

 Protokoll fra RUST-møte 20. mars 2019 
Vedtak: Protokoll godkjennes 
 
-----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------- 
 
18/19 SIA SIST! KOMMUNERUNDEN OG ORIENTERINGER 
 
Nordreisa 

 Aktiv sommer 24.6-5.7 – aktiviteter 13-19 år. Samarbeider med Kåfjord om 
Sjøcamp 

 Rekruttering av nye medl. i ungdomsrådet på ung.skolen resulterte i 3 ny 
representanter 

 Har hatt befaring på ny ungdomsklubb som åpner i høst – ser veldig fint ut. 
 Møte med Øyvind om sakslista til komm.styret. 

Kåfjord 
 Møte i juni 
 Ungdomsrådet skal orientere i hvert kommunestyre 
 20 00 kr fra RUST til stedsutvikling: Arrangerer sykkeldag i slutten på Holmen 

i august i samarbeid med Røde Kors, Vegvesenet og andre.  
Storfjord 

 Arrangerte sosialkveld, men med bare 15 stk. 
 20 000 kr fra RUST til stedsutvikling: Skal bygge gapahuker på Hatteng og i 

Skibotn 
Skjervøy 

 Har hatt ungdommens kommunestyre og temadag om psykisk helse 
 Har levert høringsuttalelse om ny fotballhall på Skjervøy til plankomite v / SIK 

og kommunen 
 Har deltatt i arbeidet med ny visjon for Skjervøy 
 Søppelaksjon 

Kvænangen 
 2 repr. fra rådet i kommunestyret 
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 BUFFF – klubb og samholdskveld 
 Pizzakveld i Badderen 
 Vaffelsalg på ungd.skolen. 

 
Annet: 

 Plakater delt ut til alle for oppheng på skoler etc.: Prøv sjøl-fondets 
sommerjobbkampanje 

 
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------  
 
19/19 OMGJØRING AV STØTTE TIL KVELDSTURNERING FOR UNGDOM I NORDREISA 
 
Nordreisa Ungdomsråd 
9151 Storslett.          16.05.19 

Søknad om omgjøring av pengestøtte 
 

Nordreisa ungdomsråd søkte pengestøtte fra Rust 26.02.19 til deres arrangement «Kveldsturnering» 
for ungdom. Pga. for få påmeldte lag til arrangementet 11.april ble turneringen utsatt til 2.mai. 
Turneringen ble dessverre avlyst 2.mai pga. for få påmeldte lag.  
Derfor ønsker vi å søke om omgjøring av pengestøtte til et annet arrangement: «Åpning av 
Ungdomsklubben» i Nordreisa.  
Ungdomsklubben er per dags dato under ombygging, men er planlagt at bygget skal stå ferdig innen 
mai 2019. Etter dette gjenstår å få på plass innholdet i klubben, og selve driften.  
Målet er at klubben er klar for åpning ved skolestart august 2019. Planen er at da skal det være en 
offisiell åpning ved ordfører, ungdomsrådet, sektorleder m.fl.   
Vi håper at de 5000 kr vi fikk i støtte fra Rust til «Kveldsturnering» kan omgjøres til bruk ved «Åpning 
av Ungdomsklubben».  
Vi håper på positiv respons! 
 
Med vennlig hilsen 
Nordreisa Ungdomsråd 
Kontaktperson:  
Silje Båtnes, sekretær og Ungdomskontakt.  
Tlf: 41706116 
Silje.Batnes@nordreisa.kommune.no 
 
Repr. fra Nordreisa ungdomsråd erklærte seg inhabile og forlot møtet under 
behandlingen. 
 
Forslag til vedtak: Nord-Troms ungdomsråd støttet turnering med 5000kr. 
Nordreisa ungdomsråd søker om å beholde støtten til åpningsarrangement for ny 
ungdomsklubb. Søknaden innvilges. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
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-------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 
 
20/19 POLITISK FRAVÆR – HØRINGSSVAR TIL NYE LÆREPLANER 
Nord-Troms ungdomsråd har tidligere gitt en uttalelse om Ungdomsmedvirkning – 
fra politisk fravær til godkjenning som samfunnsfag. Kunnskapsdepartementet 
svarte med å henvise til nye læreplaner er som er høring fram til 15. juni. 
 
Forslag til vedtak: Nord-Troms ungdomsråd avgir følgende høringssvar: 
Fraværsgrensa i videregående skole skaper utfordringer for engasjerte og 
ressurssterke ungdommer som ønsker å delta i politisk arbeid. Ungdomsrådene i 
Nord-Troms (kommunalt og regionalt) har stor aktivitet på områder som berører 
samfunnsutviklingen i regionen. Deltakelse i ungdomsråd involverer ungdom der 
beslutninger tas, sikrer medvirkning og at ungdom former fremtida i eget 
lokalsamfunn. Gjennom deltakelse i ungdomsråd tar ungdom ansvar og øker sin 
kunnskap om muligheter og utfordringer i regionen. Ungdommene bygger 
relasjoner, deler erfaringer og blir kjent med det politiske systemet. 
Ungdomsrådsarbeid gjør også voksne politikere mer bevisste på 
ungdomsmedvirkning og bidrar til utvikling av demokratiet.  
 
Ny kommunelov vedtatt i juni 2018 pålegger kommuner å ha ungdomsråd og 
definerer representanter i ungdomsråd med samme regler som folkevalgte. Det er et 
paradoks at en samtidig skal kalle ungdommers medvirkning og 
samfunnsengasjement som fravær i skolen. Deltakelse i ungdomsråd må 
synliggjøres i mål i læreplaner og godkjennes som kompetanse i samfunnsfag.  
 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 
 
Møtet hevet kl 13.00 
 
Kl 1300  Orientering fra Omstillingsprosjektet i Kvænangen og omvisning ved 
Kvænangen Kraftverk 
kl 1430  Hjemtur  
 
 
03.06.2019 Lise Jakobsen 
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POLITISK RÅDGIVER FOR UNGDOMSRÅDET 

 

RUST har i sak 26/18 i møte med Regionrådet 7.mai 2018 lagt fram forslag om at 

ungdomsrådene i de seks Nord-Troms-kommunene skal ha en egen «Politiske 

rådgiver» i kommunestyret.  

Saker som har betydning for ungdom i kommunene passerer uten at 

ungdomsrådene får mulighet til å uttale seg. Samtidig er det tydelig at politikere 

hører på ungdom og at deres meninger tillegges stor vekt. Det er derfor ønskelig å 

få på plass en ordning som øker involvering og medvirkning av ungdom i 

samfunnsutviklinga.  

Det foreslås at når Kommunestyret velges bør ungdomsrådet får velge sin politisk 

rådgiver – gjerne fra Formannskapet. Personlig egnethet med interesse og 

engasjement for ungdom er viktig. 

 

Mål:  

I Nord-Troms skal ungdom være deltakere i samfunnsutvikling og involveres der 

beslutninger tas. Vi skal gå fra «saker som angår dem» til en reell stemme fordi alle 

saker angår ungdom og framtida. 

 

Ungdomsrådene skal jobbe mer politisk og bli bedre på å fremme saker til 

kommunestyret og til ungdommens fylkesting. 

 

Økt påvirkningskraft og tydelige bidrag til hverdagen for ungdom i egen kommune 

skal gjøre ungdomsrådet mer attraktivt.  

 

Økt involvering av ungdom skal bidra til større kjennskap og deltakelse i politikk. 

En politisk rådgiver skal være et ekstra sikkerhetsnett og gjøre ungdomsrådene 

mindre sårbare ifht voksenressurs.  
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Oppgaver: 

Involvere ungdomsrådet i politiske saker. Støtte og sørge for at ungdom er med der 

beslutninger tas.  

 

Se konsekvenser for ungdom i saker og vedtak. 

 

Være et viktig suksesskriterium for ungdomsmedvirkning og de unges deltakelse i 

samfunnsutviklingen i kommunen. 

 

Ansvar for åpenhet, lav terskel og godt samspill mellom ungdomsrådet og 

kommunestyret.  

 

Løfte saker fra ungdomsråd til kommunestyret, og fra kommunestyret til 

ungdomsrådet. 

 

Oversette «politikerspråk». 

 

Sørge for kontinuitet i saker som går over lang tid fordi ungdomsråd byttes ut oftere 

enn kommunestyret. 

 

Delta på møter i ungdomsrådet og på RUST-konferansen 25.-26.oktober 2018. 

 

Utarbeide en beskrivelse av rollen ungdomsråd skal ha i kommunene, sammen med 

ungdomsrådet. 

 

 

 

198



 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2019/291 -48 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Greta Larsen 

Dato:                 20.02.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
7/20 Kåfjord kommunestyre 27.02.2020 

 

Søknad om fritak fra politiske verv fra nå og til juni 2020 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven § 7-9 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Legges fram uten innstilling. 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Vibeke Fagerli søker om midlertidig fritak fra sine politiske verv fra dagens dato og foreløpig til juni 
2020.  
Årsak til fritakssøknad kan opplyses på møtet, hvis kommunestyret ønsker dette.  
Vibeke Fagerli er i dag 2.varamedlem i kommunestyret, fast medlem til UOO og Samepolitisk 
utvalg i grupperingen Krf/MDG. 
Hvis kommunestyret innvilger fritak, må kommunestyret ta stilling til om det skal foretas opprykk i 
forhold til valgoppgjøret til kommunestyret, og evt. om det skal velges nytt medlem til UOO og 
Samepolitisk utvalg, hvis ikke varamedlem skal innkalles fast i perioden.  
Ved opprykk på varalisten i kommunestyret, er siste varamedlem ifølge valgoppgjør Olaug A. 
Rønsen, da vil øvrige varamedlemmer rykke opp en plass. 
 
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.  
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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.: 2016/147 -34 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Greta Larsen 

Dato:                 18.02.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
8/20 Kåfjord kommunestyre 27.02.2020 

 

Søknad om fritak som lagrettemedlem/meddommer til Hålogaland 
lagmannsrett 

Henvisning til lovverk: 
Domstolloven. 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Legges fram uten innstilling. 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Johnny Olsen har søkt om fritak for resten av perioden, de som ble valgt i 2016 er valgt til 
31.12.2020. 
Årsak til fritakssøknad er på grunn av større arbeidsmengde på jobb og endrede oppgaver, har derfor 
ikke tid til å ta «fri» i inntil en uke om gangen flere ganger i løpet av året. 
 
Vår 2020, skal det velges nye meddommere i alle utvalg, som gjelder for perioden 01.01.2021-
31.12.2024. 
 
Disse ble valgt for valgperioden, fra 1. januar 2017 - 31. desember 2020. 
Johnny Olsen, Eilif O. Larsen, Gøril Mikkelsen og Kirsti Blomli.  
I brev fra Hålogaland lagmannsrett skal Kåfjord kommune velge 4  
lagrettemedlemmer/meddommere, hvorav 2 kvinner og 2 menn.  
 
Domstolloven: 
§ 70.Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være personlig 
egnet til oppgaven. 
I tillegg må vedkommende 

1. være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start, 
2. ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender, 
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3. ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i 
konkurskarantene, 

4. stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og 

5. være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret 
som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen. 

  

Vurdering: 
Har vært i kontakt med Hålogaland lagmannsrett, de ønsker at vi foretar nyvalg på en mann, 
som erstatning for søker. 
Person som foreslås må det også foretas vandelssjekk på, dette må gjøres når det er forslag på 
erstatter. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2015/20 -111 

Arkiv: 037 

Saksbehandler:  Greta Larsen 

Dato:                 23.01.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
9/20 Kåfjord kommunestyre 27.02.2020 

 

K-Sekretariatet IKS - Endring i selskapsavtale pr.01.01.2020 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Endring selskapsavtale 
2 Selskapsavtale 

 
 
 

K-Sekretariatets innstilling: 
Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni godkjenner ny selskapsavtale for  
K-Sekretariatet IKS. 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Viser til vedlagte vedlegg for informasjon og redegjørelse av sak. 

Vurdering: 
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K-Sekretariatet

Kåfjord kommune

Deres ref.: Saksbeh.: Bjom-Harald Asphaug Christensen Telefon: Dato:
Vår ref.: 1756/01 1.2r'Bl-1C E-postadr.:  bjorn-harald  {i k-sek.no 95 10 42 51 6.1.2020

K-SEKRETARIATET  IKS  — ENDRING SELSKAPSAVTALE  PR.  1.1.2020

Fellesnemnda i Troms og Finnmark fylkeskommune og fellesnemnda i Senja kommune har

vedtatt å gå inn som deltakere i K-Sekretariatet IKS fra 1.1.2020. Det samme har
kommunestyrene i kommunene Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Værøy og Røst. Som

følge av denne endringen må deltaker(fylkes—) kommunene vedta ny ajourført selskapsavtale

pr. 1.1.2020,jf. vedlegg.

Vi har utarbeidet et forslag til saksframlegg som kan brukes i fylkes-/kommunene. Det er

kommunestyret eller fylkestinget sel—v som skal vedta avtalen, jf. Lov om interkommuneale

selskap §  4, 1. ledd. For at utvidelsen skal være gyldig anmoder vi at samtlige fylkes-

/kommuner fatter vedtak i samsvar med vedlagte forslag.

For at vi snarest mulig skal få registrert de nye selskapsopplysningene i

Brønnøysundregistrene, ber vi om at saken prioriteres og behandles i førstkommende

kommunestyre/ fylkesting.

Vi vil også minne nye og gamle deltakerkommunerl-fylkeskommune om at det velges én

representant og ett varamedlem til representantskapet  i  K-Sekretariatet IKS.  Dette

gjelder selvfølgelig ikke for de som allerede har valgt representant for inneværende

valgperiode.

Samtlige saksdokumenter oversendes også pr. e-post.

Dersom noe skulle være uklart, eller det er behov for ytterligere opplysninger, kan

undertegnede kontaktes på tlf. 951 04 251, eller e-post b'orn-harald k-sek.no

Med nn' hilsen

ku
)

Bj rn- arald Christensen

dagligleder

Vedlegg: Selskapsavtale pr. 1.1.2020

Forslag til saksframlegg for kommunestyre/fylkesting

Postadresse: Hovedkontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Organisasjonsnr:
K-Sekretarialel lKS  Fylkeshuset Postmottak Ringveien 1 Rådhuset 988 064 920
Postboks 6600 Slrandvn. 13,  TROMSØ  9479  HARSTAD 9300 FINNSNES  8305  SVOLV/ER www.k-sck.no
9296  TROMSØ  Tlf. 77 78 80 43 Tlf.  77 02 61 66 Tlf. 95 10 42 51 Tlf. 95 10 90 02
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NN  Kommune

Utvalg: Saksnummer:  Møtedato: Saksbehandler:

Kommunestyret

K—SEKRETARIATET  IKS  — ENDRING SELSKAPSAVTALE  PR.  1.1.2020

Innstilling til v  e d t a  k:

NN (fylkes-)kommune godkj enner ny selskapsavtale for K-Sekretariatet IKS.

Saken gjelder:

Vedlegg til  saken:

A: Trykte vedlegg: K-Sekretariatet IKS  -  selskapsavtale pr. 1.1.2020

B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

K-Sekretariatet IKS eies av flere fylkes-/kommuner i Troms og nordre Nordland. Selskapet

skal ivareta kommunelovens krav om at kontrollutvalgene til enhver tid har sekretariatsbistand

som tilfredsstiller utvalgenes behov. Kontrollutvalgets sekretariat skal påse at de saker som

behandles av kontrollutvalgene er forsvarlig utredet, og at utvalgenes vedtak blir iverksatt.

Selskapet har tilgang på en bredt sammensatt kompetanse.

Troms fylkeskommune (som har vært deltaker i K—Sekretariatet IKS) og Finnmark

fylkeskommune er slått sammen til én fylkeskommune fra 1.1.2020, og har navnet Troms og

Finnmark fylkeskommune. F ellesnemnda har vedtatt at Troms og Finnmark fylkeskommune

søker deltakelse i K-Sekretariatet IKS fra 1.1.2020.

Kommunene Lenvik, Tranøy, Torsken og Berg, som alle har vært deltakere i K-Sekretaritet

IKS, er slått sammen til én kommune fra 1.1.2020, og har navnet Senja kommune.

Fellesnemnda har vedtatt at Senja kommune skal være deltaker i K-Sekretariatet IKS fra

1.1.2020.

Vågan kommune, Vestvågøy kommune, Flakstad kommune, Moskenes kommune, Værøy

kommune og Røst kommune har vedtatt å delta i K-Sekretariatet IKS fra 1.1.2020

Som følge av disse endringene må deltaker(fylkes-) kommunene vedta ny ajourført

selskapsavtale, jf. vedlegg.
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K-Sekretoriotet

SELSKAPSAVTALE

for  K-Sekretariatet  IKS

§  1 Selskapet

K-Sekretariatet IKS er en interkommunal  virksomhet  som er opprettet med hjemmel  i  lov av 29.01  .

1999 nr. 06 om  interkommunale  selskaper.

Selskapet har følgende deltakere pr. 1.1.2020:

Troms  og Finnmark  fylkeskommune
Kvæfjord kommune
Harstad  kommune
Senja  kommune
Målselv kommune
Sørreisa  kommune
Balsfjord  kommune
Karlsøy kommune
Tromsø  kommune
Kåfjord kommune
Kvænangen  kommune
Lyngen kommune
Nordreisa  kommune
Skjervøy kommune
Storfjord  kommune
Bø  kommune
Sortland  kommune
Lødingen kommune
Hadsel  kommune
Øksnes kommune
Ibestad kommune
Evenes  kommune
Vågan kommune
Vestvågøy kommune
Flakstad  kommune
Moskenes  kommune
Værøy kommune
Røst kommune

§  2 Rettslig status

K-Sekretariatet [KS er et eget rettssubjekt, og styret har arbeidsgiveransvaret.
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§ 3  Hovedkontor

K-Sekretariatet IKS har  sitt hovedkontor/forretningsadresse  i  Tromsø  kommune.

§  4 Formål  og ansvarsområde

K-Sekretariatet IKS:

0  skal utføre sekretariatsfunksj onen  for deltakernes  kontrollutvalg og hva dermed står  i
naturlig forbindelse

§ 5 Innskuddsplikt  og eierandel

Deltakemes  eierandel  og ansvarsdel samsvarer med deltakernes  innskudd  til selskapets frie
egenkapital  etter  følgende fordeling:

Selskaps- Eierandel  i
kapital prosent

Troms  og Finnmark 216 000 22,52

fylkeskommune
Harstad 89 526 9,33

Tromsø 239 248 24,94

Kvæfjord 11 851 1,24

Målselv 26 048 2,72

Sørreisa 12 848 1,34

Senja 57 956 6,01

Balsfjord 21 684 2,26

Karlsøy 9 288 0,97

Lyngen 12 264 1,28

Storfjord 7  386 0,77

Kåfjord 9 006 0,94

Skjervøy 11 603 1,21

Nordreisa 18 221 1,90

Kvænangen 5 388 0,56

Sortland 36 673 3,82

Bø 11 762 1,23

Lødingen 8 724 0,91

Hadsel 30 562 3,19

Øksnes 17 100 1,78

lbestad 5 450 0,57

Evenes 5 400 0,56

Vågan 36 500 3,81

Vestvågøy 43 300 4,51

Flakstad 5  800 0,60

Moskenes 4 300 0,45

Værøy 3 300 0,34

Røst 2 300 0,24

Sum 959 488 100,00

Endringer i eierandeler kan skje ved  inn- og uttreden av deltakere  i  selskapet.
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§ 6 Organisering av  selskapet

Selskapet har tre nivå:

.  Representantskapet

'  Styret

'  Daglig leder

§  7 Representantskapet

Representantskapet er  selskapets  øverste myndighet. Samtlige deltakerkommuner og fylkeskommunen
velger sin representant med personlig vararepresentant.

Representantskapet velger selv leder og nestleder.

§  8 Representantskapets mater

Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte. Innkalling til ordinært
representantskapsmøte  skal  skje skriftlig, innen utgangen av mai måned og minst fire uker før møtet.
Tilsvarende frist gjelder for varsling av deltakerne  i  selskapet. Innkallingen skal inneholde en
saksliste.

Ordinært representantskapsmøte  skal  behandle:

Årsmelding og regnskap
Valg til styret
Valg av revisor
Godtgjørelse til tillitsvalgte
Overordnede mål og retningslinjer for driften
Budsjettforutsetninger og — rammer
Rammer for låneopptak
Tilskuddsordning fra deltakerne
Andre saker som er forberedt ved innkallingen

50?°>'.°*':":'>P°NT'

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra møtene. Protokollen underskrives av møtelederen
og to av representantskapets medlemmer som velges ved møtets begynnelse.

Spørsmål om kjøp av aksjer  i  andre selskap og inngåelse av langsiktige samarbeidsavtaler avgjøres av
representantskapet.

Ekstraordinært representantskapsmøte til behandling av særskilt angitte spørsmål skal innkalles med
to ukers varsel når to styremedlemmer eller l/3 av representantskapets medlemmer ber om det eller
om representantskapets leder finner  behov  for dette.

Daglig leder og styrets leder har møteplikt  i  representantskapet, og alle styremedlemmene og daglig
leder har møte og talerett.

Representantskapets leder og nestleder er valgkomité til styret.
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§ 9 Styret

Styret  i selskapet består av  3  medlemmer med personlige varamedlemmer som velges av
representantskapet.

Daglig leder eller representantskapsmedlem  kan  ikke være medlem av styret.

Representantskapet velger styreleder og nestleder.

§  10  Styrets mater

Styremøtene ledes  av  styrets leder. Styret  fatter vedtak  med alminnelig flertall.  Ved votering i  styret
skal  hver stemme telle  likt.  Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt.
Styret er beslutningsdyktig når minst  halvparten av  medlemmene er til stede, inkluden møtende
varamedlemmer. Styrets leder sørger for  at  det blir ført protokoll  fra  styremøtene.
Protokollen underskrives  av  styrets medlemmer.

De  ansattes representant  har  ikke rett til å være til stede  i saker  som gjelder arbeidsgivers forberedelse
til forhandlinger med arbeidstakerne, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidsgiverorganisasj oner
eller oppsigelse  av tariffavtaler.

§  11  Daglig leder

Daglig leder administrerer virksomheten, og har ansvaret for  at  enhver arbeidsoppgave utføres  i
overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i  henhold til de  vedtak  som er fattet av styret og
representantskapet.

Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende  har tale- og forslagsrett  i  styrets
møter, dersom ikke styret  i  enkeltsaker  vedtar at  vedkommende ikke  skal  kunne møte.

§  12  Organisering av  tilsynsfunksjoner

Daglig leder  skal  til  enhver  tid  holde  styret  orientert  om  alle  forhold  av  betydning for virksomheten og
om økonomi og personalforhold. Vedkommende  skal  rapportere til styret på en slik måte og så ofte
som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme. Styret  skal  sørge for  at
representantskapet til enhver tid  har  nødvendig oversikt og i  tide  kan  forberede nødvendige
disposisjoner. Representantskapets møtebøker  skal  fortløpende sendes til deltakerne.

§  13  Arkiv, personvern  og offentlighetsloven

De lovbestemte rutiner og saksbehandlingsregler som er etablert for ivaretakelse  av  personvern  skal
gjelde for  selskapet.

Selskapet skal  følge offentlighetsloven bestemmelser.

Selskapet skal ivareta arkivfunksjonen  i henhold til  arkivlovens  bestemmelser for
deltakerkommunenes  kontrollutvalg.  Dersom en deltakerkommune trer ut  av selskapet, overføres
arkivet  for dette  kontrollutvalget  til den kommunen dette gjelder.
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§  14 Økonomiforvaltning

Virksomheten skal følge et vedtatt økonomireglement.

§  15 Låneopptak og garantistillelse

Representantskapet vedtar rammer for virksomhetens låneopptak —begrenset til kr 400.000.
Låneopptak skal godkjennes av departementet; jf. kommuneloven § l4-l 5
Virksomheten  kan  ikke  stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske
forpliktelser. Virksomheten kan ikke selv låne ut penger.

§  16 Arbeidsgiveransvar

Styret har arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt  i  virksomheten.
Arbeidstakemes rettigheter etter arbeidsmiljøloven skal  i  sin helhet ivaretas av styret. Selskapet er
medlem av pensjonsordning.

§ 17  Lokale  lønnsforhandlinger

Styrets leder og/eller daglig leder ivaretar selskapets interesser under lokale forhandlinger. Styret
vedtar forhandlingsresultatet.

Styret fastsetter rammene og daglig leders lønn.

§  18 Møtegodtgjørelse

Godtgjørelse for møter mv. til medlemmer av styret og representantskapet utbetales  i  henhold  til de til
enhver tid gjeldende satser og reglement for virksomheten.

§  19  Regnskap og revisjon

Styret har plikt til  å  se etter at det føres lovmessige regnskap og at det foretas revisjon av selskapet.

Regnskapet føres etter regnskapsloven.

Regnskap skal fastsettes av representantskapet. Selskapets regnskap skal revideres av statsautorisert,
registrert eller kommunal revisor. Revisor velges av representantskapet.

§  20  Endring av  selskapsavtalen

Selskapsavtalen kan endres. Ved avstemning gjelder reglene i §  4 i  lov om interkommunale selskaper
av 29.01. 1999 nr. 06.

§ 21  Uttreden  og oppløsning

Den enkelte deltaker kan ensidig si opp sin deltakelse. Oppsigelse må varsles av deltakeren  minimum
ett år før uttredelse.
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Ved  uttreden  fra selskapet skal deltakeren  tilbakebetales  sin  andel  av  egenkapitalen  på
uttredelsestidspunktet —jf § 5.

Forslag til oppløsning av selskapet må  vedtas  enstemmig av  representantskapet.  Vedtak om
oppløsning må godkjennes av samtlige deltakere og av  departementet.  Jf Lov om interkommunale
selskaper  §  30 og 32.

Styret plikter å melde fra om  avviklingen  til Foretaksregisteret.

§  22  Voldgift

Eventuell tvist  om forståelsen av  selskapsavtalen  og om fordeling av utgifter  eller  i forbindelse  med
det økonomiske  oppgjøret  etter oppløsning, avgjøres  endelig av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer
som  oppnevnes  av fylkesmannen, om ikke  annen  ordning følger av lov  eller  forskrift.

§  23  Øvrige  bestemmelser

For  øvrig gjelder den til  enhver  tid gjeldende lov om interkommunale selskaper.

1
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3 Delegeringsreglement, lovoversikt, for Kåfjord 20.02.2020 (1) 
4 Saksbehandlingsreglement for folkevalgte i Kåfjord kommune 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Kommunestyret vedtar framlagte forslag til delegeringsreglement samt forslag til 
saksbehandlingsreglement i folke valgte organer for Kåfjord kommune.  
Reglementene gjøres gjeldende fra vedtaksdato. 
 
 
 

Saksopplysninger: 
I henhold til den nye kommunelovens § 5-15 skal kommunestyret vedta reglement for 
delegering av avgjørelsesmyndighet og innstillingsrett innen 31. desember året etter at 
kommunestyret blir konstituert. Det er også kommunestyret selv som skal vedta reglement for 
saksbehandling i folkevalgte organer. 
Administrasjonens arbeid med nytt delegerings og saksbehandlingsreglement ble påbegynt 
sommeren 2018. I arbeidet med nytt delegeringsreglement har tatt tid. Reglementet fra 2011 
fortsatt gjelder.  Nåværende delegasjonsreglement inneholder også saksbehandlingsregler i 
folkevalgte organer. Saksbehandlingsreglementet er nå skilt ut i eget dokument som fremmes til 
politisk behandling sammen med delegeringsreglement. De faktiske beskrivelsene av myndighet 
og ansvar er i stor grad videreført fra gjeldende reglement inn i det nye forslaget. 
Redigeringsmessig er det betydelige endringer bla fordi saksbehandlingsregler i folkevalgte 
organer nå foreslås lagt inn i eget dokument. I tillegg gjør kommunen nå bruk at et eget 
nettbasert programverktøy for delegering.  
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Formålet med delegering av myndighet og saksbehandlingsregler er å få en oversiktlig og 
effektiv saksbehandling i kommunens forskjellige organer. Delegeringsreglementet skal sikre at 
avgjørelser og utøvelse av myndighet skjer i henhold til lover, regler, og kommunestyrets 
bestemmelser, og det skal på en tydelig måte vise skillelinjene mellom politisk og administrativt 
ansvar og myndighet.  

Arbeidet har vært ledet av kommedirektøren med bistand fra kommunalsjefene og leder for 
servicekontoret. Forslaget til reglementene har vært behandlet i flere møter i administrasjonen 
og rådmannen fremmer nå forslag til nytt delegeringsreglement.   

Da arbeidet med revidering av delegeringsreglementet startet, besluttet rådmannen å gå til 
anskaffelse av et system som Kommunalforlaget har utarbeidet (KF Delegeringsreglement). 

I systemet, KF Delegeringsreglement, som kommunen har brukt, er alle lover og paragrafer som 
kommunen skal behandle saker etter, plukket ut, en trenger altså ikke selv å lete fram aktuelle 
paragrafer for delegering. Systemet gir også anvisning i om en lovbestemmelse kan delegeres 
fra kommunestyret eller om det er delegeringsforbud. Systemet viser også om paragrafen har 
avgjørelsesmyndighet, om det er en plikt eller rettighet for kommunen.  
Gjennom KF Delegering blir kommunen automatisk oppdatert på endringer i de enkelte 
lovparagrafene. Kommunen får også varsel dersom det vedtas nye lover eller paragrafer i 
eksisterende lover som er aktuell for kommunen. Delegasjonsreglementet må da oppdateres med 
å gjennomføre delegering. 
Ved å gå inn i det nettbaserte systemet kan en enkelt se hvem som har fått delegert myndighet til 
å fatte vedtak etter den enkelte lovparagraf.   
I tillegg til at det delegeres myndighet etter bestemte lover, har både administrasjonen og 
politiske organer ansvar innen sine områder. Utvalgene skal blant annet innstille i saker innen 
sitt arbeidsområde hvor endelig vedtak skal fattes av kommunestyret. Det organ som har fått 
delegert myndighet, kan overlate til overordnet organ å fatte avgjørelser i spesielle saker. 
Prinsipielle saker skal alltid framlegges for vedtak i overordnet organ. Kommunestyret kan i 
henhold til kommunelovens § 13-1 gi rådmannen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller 
typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.  

Gjennom den elektroniske linken til delegeringsreglementet på kommunens hjemmeside får en 
også tilgang til beskrivelsen av regler og prinsipper for delegering, beskrivelser av delegert 
ansvar og myndighet fra kommunestyret til folkevalgte organer og kommunedirektør.  

All delegering fra kommunestyret til administrasjonen skal skje til kommunedirektøren.  
Kommunedirektørens videredelegasjon til kommunalsjefene fremkommer gjennom KF 
Delegering. 

Kommunen skal fatte vedtak i henhold til en hel rekke lover, og kommunedirektøren er klar 
over at det kan oppdages uhensiktsmessige delegeringer etter at reglementet er vedtatt og tatt i 
bruk. Kommunestyret vil i slike tilfeller få framlagt sak, slik at korrigeringer kan foretas.  

 

Vurdering: 
Når det gjelder personalområdet all myndighet gjennom kommuneloven lagt til 
kommunedirektøren når det gjelder enkeltsaker. Dette inkluderer også avskjedsmyndighet som 
tidligere var lagt til formannskapet 

Når det gjelder oppgaver som legges til utvalg er det viktig å være klar over at de fleste vedtak 
som fattes innenfor disse områdene er enkeltvedtak etter særlovgivning, og slike vedtak er ofte 
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lite egnet for politisk behandling. Utvalgene har likevel det overordnede ansvar innen området, 
og skal behandle saker av prinsipiell art.     

Kommunedirektørens forslag til nytt delegeringsreglement og reglement for saksbehandling i 
folkevalgte organer med bakgrunn av erfaringer fra tidligere vedtatt reglement og innspill fra 
administrasjonen.  Administrasjonen har også sett gjennom oppdaterte reglementer til andre 
kommuner. Samlet sett mener kommunedirektøren at både delegasjonsreglementet og reglement 
for saksbehandling er godt forankret i gjeldene lovverk og i tråd med prinsipper for 
hensiktsmessig delegering. Det er heller ikke lagt opp til vesentlige endringer fra dagens 
reglement og praksis. 
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Vedtatt av Kåfjord kommunestyre xx.xx.xxxx  

Endringer kan kun foretas av kommunestyret  

Delegeringsreglement
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1. Innledning 
Delegeringsreglementet viser samlet delegert myndighet og innstillingsrett som er lagt til folkevalgte 
organer og kommunedirektør. Reglementet er vedtatt av Kåfjord kommunestyre. Endringer kan kun foretas 
av kommunestyret. 

Kommunelovens kap. 5 har bestemmelser om delegering og innstillingsrett. Gjennom § 5-14 bestemmes 
det at kommunestyret selv skal vedta reglement for tildeling av myndighet til å ta avgjørelser og 
innstillingsrett. Dette skal gjøres innen 31.12. året etter at kommunestyret er konstituert. Kommunelovens 
§ 11-12 pålegger kommunestyret selv å vedta et reglement for saksbehandling i folkevalgte organer. 

Delegeringsreglementet skal sees i sammenheng med Saksbehandlingsreglement for folkevalgt organ og 
Økonomireglementet. I situasjoner som omfattes av kommunens beredskapsplan gjelder denne, og 
delegeringsreglementet settes da til side så langt det passer. 

For tilfeller som ikke er særskilt nevnt i dette reglement, gjelder generelt vilkår slik det fremgår av 
kommuneloven og aktuelle særlover. 

Delegasjonsreglementet har med seg en detaljert delegeringsoversikt i eget delegeringssystem levert av 
Kommuneforlaget, KF Delegering. 

 

2. Formål 
Kåfjord kommunes delegeringsreglement avklarer ansvars- og myndighetsfordelingen mellom de ulike 
folkevalgte organer og forholdet mellom kommunestyret og administrasjonen, samt krav til rapportering. 
Et annet viktig formål med å avklare ansvar og myndighet i kommunen er å oppnå rasjonell og effektiv 
saksbehandling. 

 

3. Definisjon 
Med delegering menes i dette reglement overføring av myndighet til å fatte vedtak eller ta avgjørelser på 
ulike områder, fra kommunestyret til politiske utvalg eller til kommunedirektør. Delegering av myndighet 
innebærer ikke fraskrivelse av myndighet og ansvar. 

 

4. Prinsipper for delegering 
1. Lovhjemler 
Delegering av oppgaver og myndighet etter dette reglement gjelder både etter Lov om kommuner og 
fylkeskommuner av 2018, særlover og etter forskrifter utgått fra lov. 
 
2. Kommunestyret er det øverste besluttende organ, med overordnet ansvar for kommunens 
virksomhet, jf. Kommunelovens § 5-3. 
Kåfjord kommune er gitt en rekke oppgaver gjennom lovgiving. Ansvar og myndigheten i all lovgiving ligger 
som hovedregel til kommunestyret, som må foreta en fordeling av myndighet til folkevalgte organ eller 
kommunedirektør etter behov. 
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3. Myndighet som ikke kan delegeres – avgjørelser som fattes av kommunestyret selv. 
Kommunestyret skal avgjøre alle saker som gjelder folkevalgt organisering, kommuneplan, 
handlingsprogram, og saker som ifølge den, til enhver tid gjeldende kommunelov og særlovgiving, er lagt til 
kommunestyret. 
 
4. Delegering fra kommunestyret til folkevalgte organ 
Kommunestyret delegerer gjennom myndighet til formannskapet og folkevalgte organer ut fra det enkelte 
organ sitt ansvarsområde i samsvar med dette reglementet. 
 
5. Delegering fra kommunestyret til administrasjonen ved kommunedirektøren 
Med mindre kommunestyret eller lov og forskrift har bestemt noe annet, gir kommunestyret 
kommunedirektøren myndighet til å treffe vedtak i alle enkeltsaker og alle typer av saker som av 
kommunedirektøren vurderes til ikke å være av prinsipiell betydning. All delegering til administrasjonen 
skjer til kommunedirektøren (jf. kommuneloven § 13-1). 
 
6. Videredelegering 
Kommunedirektøren kan delegere myndighet videre til administrasjonen, med mindre annet er besluttet 
eller at det fremgår av lov at det ikke er adgang til videredelegering. Slik videredelegering, som skjer i ett 
trinn av gangen skal knyttes til stilling/rolle. 
 
7. Prinsipiell / ikke prinsipiell sak 
Når kommunedirektøren har fått delegert myndighet til å avgjøre saker uten prinsipiell betydning, avgjør 
denne selv i utgangspunktet hva som er av prinsipiell betydning. Ved vurderingen skal det ved siden av 
sakens karakter, tas hensyn til tidligere praksis og retningslinjer, og om saken haster. I en konkret vurdering 
om en sak er av prinsipiell betydning vil følgende moment være relevante:  

a) Vedtakets karakter og konsekvens for kommunen 
b) Tidligere praksis og retningslinjer 
c)  Er sakens skjønnsmessige sider avklart ved prinsippavgjørelser, instrukser eller tidligere praksis? 
d) Er det nærliggende mulighet for at det kan oppstå politisk flertall for ny kursomlegging 
e) Innvesteringssaker som ikke ligger i gjeldende budsjett og økonomiplan, og som i henhold til 

økonomireglementet ansees å ha prinsipiell betydning 
 
8. Betydningen av delegert myndighet og overordnet organ si mulighet til å få seg fremlagt enhver sak 
Organet som delegerer gir ikke fra seg sin egen myndighet, men gir den i tillegg til noen andre. Delegerende 
organ kan gi instrukser og retningslinjer for utøving av tildelt myndighet, og kan når som helst trekke denne 
tilbake. Et overordnet organ kan av eget tiltak gjøre om et underordnet organs vedtak med de 
begrensninger som ligg i forvaltningsloven § 35. 

Selv om avgjørelsesmyndigheten er delegert kan kommunestyret og ordføreren kreve enhver sak lagt fram 
for kommunestyret til behandling. På tilsvarende måte kan et overordnet organ kreve å få lagt fram enhver 
sak som er delegert til et underordnet organ. 

Den som har fått delegert myndighet, kan overlate til overordnet organ å treffe avgjørelser i saker der 
vedkommende vurderer dette som hensiktsmessig. 

Hvis reglene om delegering ikke følges kan konsekvensen bli at vedtaket eller den rettslige disposisjonen 
må vurderes som ugyldig. 
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5. Bruk og kontroll av delegert myndighet 
All delegert myndighet skal utøves innenfor og i samsvar med gjeldende rammer, herunder: 

• Lover og forskrifter 
• Delegeringsreglement/delegeringsvedtaket 
• Øvrige reglement og avgjørelser fattet av overordnet nivå, herunder etiske retningslinjer 
• Gjeldende planer og budsjett 

Den som delegerer skal påse at delegert myndighet utøves i samsvar med gjeldende rammer og at 
delegerte oppgaver blir utført 

 

6. Saksbehandlingsreglement for folkevalgte organ 
I henhold til kommuneloven § 11-12 er det kommunestyret selv som ved reglement kan vedta nærmere 
regler for saksbehandlingen i folkevalgte organer. De regler som gjelder for saksbehandlingen Kåfjord 
kommunestyre følger av dette reglement og for øvrig i samsvar med kommuneloven. 

Reglementet gjelder for kommunestyret, formannskapet, faste utvalg og råd opprettet i medhold av 
kommuneloven, samt andre folkevalgte organer så langt de passer. 

 

6.1   Kommunestyret 

6.1.1 Valg og sammensetning 

Kommunestyret skal ha 17 medlemmer med varamedlemmer. 

Valgene til kommunestyret gjelder for den kommunale valgperioden. Så snart valgoppgjøret er avsluttet, 
innkalles det til konstituerende møte i det nyvalgte kommunestyret. Konstituerende møte skal innkalles 
med minst 14 dagers varsel og skal avholdes innen utgangen av oktober måned (jfr. kommunelovens § 5-5, 
pkt. a.). 

Ordføreren skal lede kommunestyrets møter. I dens fravær skal varaordføreren lede møtene (jf. 
kommunelovens § 6-2). Trer ordføreren midlertidig ut av sitt verv, rykker varaordføreren opp som ordfører, 
og det velges midlertidig ny varaordfører. Trer ordføreren endelig ut av sitt verv, foretas nyvalg (jf. 
kommunelovens § 6-2). 

6.1.2 Ansvar og oppgave 

Kommunestyret er det øverste styrende og besluttende organ i kommunen og tar prinsipielt viktige 
avgjørelser, samt vedtar planer, retningslinjer og tiltak av overordnet karakter bla:  

• Kommunens politiske organisering 
• Reglement for delegering av myndighet og saksbehandlingsregler for folkevalgte organ 
• Vedtekter, forskrifter og overordnede retningslinjer 
• Gjør vedtak om egenandeler, gebyrer, brukerbetalinger, leiesatser 
• Gjør vedtak om ekspropriasjoner til gjennomføring av reguleringsplan 
• Hovedtrekkene i organiseringen av kommuneadministrasjonen.  
• Utbyggingsoppgaver, årsbudsjett og økonomiplan med handlingsplan, regnskap og årsmelding mv. 
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• Planstrategi 
• Kommuneplanens samfunns- og arealdel 
• Kommunedelplaner, (folkehelseplan, helse- omsorgsplan, kulturminneplan osv.) 
• Tema- og fagplaner som ikke er kommunedelplaner 

Det er kommunestyret selv som ansetter kommunedirektør, jf. kommunelovens § 13-1. Det samme gjelder 
for avvikling av arbeidsforholdet.  

Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning, og kan kreve enhver sak lagt fram 
for seg til orientering eller avgjørelse.  

Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller 
delegeringsvedtak, jf. kommuneloven § 5-3, annet ledd. Kommunestyret delegerer myndighet til å treffe 
vedtak til andre folkevalgte organer, ordfører eller kommedirektøren innenfor rammene av denne loven 
eller annen lov, jamfør kommuneloven kommunelov § 5-3, tredje ledd. All kompetanse, som i lov ikke 
direkte er lagt til andre organ eller kommunedirektøren, er tillagt kommunestyret (jf. kommunelovens § 5-
3). 

Kommunestyret gjør for sine saksområder vedtak etter de retningslinjer som er fastsatt i lov eller hjemlet i 
lov.  Gjennom delegasjonsvedtak til andre folkevalgte organer og til kommunedirektøren bestemmer 
kommunestyret oppgave- og myndighetsfordeling mellom folkevalgte organer og kommunedirektøren. 
Kommunestyret kan bestemme at et organ skal få myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle ha vætt 
gjort av et annet organ. 

Ordføreren er kommunens rettslige representant og underskriver på dens vegne, i alle tilfeller hvor 
myndigheten ikke er tildelt andre (jf. kommunelovens§ 6-1). 

6.1.3 Saksbehandling, møter  

Se eget saksbehandlingsreglement 

 

6.2  Formannskap 

6.2.1 Valg og sammensetning 

Formannskapet skal ha 5 medlemmer med varamedlemmer, valgt av kommunestyret. Medlemmene og 
varamedlemmene skal være faste medlemmer av kommunestyret. Formannskapet er opprettet i henhold 
til kommuneloven § 5-1. 

Ordfører er leder og varaordfører er nestleder av formannskapet, kommunelovens § 6-1. 

6.2.2 Ansvarsområde og oppgaver 

Formannskapet er kommunes planutvalg, -forbereder planprosesser og innstiller til kommunestyret i planer 
som vedtas av kommunestyret. 

Formannskapet koordinerer og gjør vedtak i saker av overordnet/økonomisk karakter som ikke blir 
behandlet av de andre hovedutvalgene. Formannskapet har ansvaret for og koordinerer økonomiplan- og 
budsjettarbeidet i kommunen, og har ansvaret for å fremme forslag om samlet årsbudsjett og økonomiplan 
overfor kommunestyret. 
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Formannskapet er kommunens høringsinstans i saker som ikke faglig tilligger et utvalg og som 
kommunestyret ikke ber om å få seg forelagthøringsorgan til planer og utredninger mv. fra sentralt og 
eksternt hold.  

Formannskapet er kommunens næringsstyre og fondsstyre. Formannskapet skal samordne kommunens 
næringsengasjement og har ansvaret for alle næringsrettede saksområder så langt dette ikke er spesifikt 
lagt til andre organ eller til kommunedirektøren. 

Formannskapet utgjør valgstyret i Kåfjord kommune. Valgstyrets ansvar og oppgaver følger av valgloven. 
Valgstyret skal også, etter konkret vurdering av oppgaver og arbeidsomfang, fastsette godtgjøring til 
valgstyrets sekretær og medarbeider. 

Formannskapet er også styre for andre fond/legat så langt dette ikke spesifikt er lagt til andre organ. 

Formannskapet gjør for sine saksområder vedtak innenfor ramma og etter de retningslinjer som er fastsatt i 
lov, hjemlet i lov eller er vedtatt av kommunestyret, jf. eget vedtatt delegeringsreglement for 
formannskapet. 
Formannskapet har myndighet til å treffe vedtak i hastesaker innenfor eget saksområde som skulle vært 
behandlet av kommunestyret. 

Kommunestyret delegerer til formannskapet å utøve arbeidsgiverrollen overfor kommunedirektøren. 

Formannskapet gir i andre saker innenfor sine saksområder forslag til kommunestyret i de forslagssaker fra 
hovedutvalgene, som ordføreren finner å ville ta opp til behandling i formannskapet, før behandling i 
kommunestyret. 

6.2.3 Saksbehandling, møter 

Se eget saksbehandlingsreglement. 

 

6.3  Administrasjonsutvalg 

6.3.1 Valg og sammensetning 

Administrasjonsutvalget er opprettet i henhold til kommunelovens § 5-11. 

Administrasjonsutvalget skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer, derav 5 representanter for 
kommunen (politisk valgte medlemmer) og 2 representanter for de ansatte.  Ansattes representanter 
velges blant de tillitsvalgte, og valgt etter reglene for forholdstallsvalg. 

Kommunestyret velger selv kommunens representanter og leder og nestleder blant disse. De politisk valgte 
medlemmene er valgt for den kommunale valgperioden. De tillitsvalgte velges for 2 år av gangen. 

6.3.2 Ansvarsområde og oppgaver 

Administrasjonsutvalget har ansvaret for saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver 
og de ansatte. Utvalget har et hovedansvar for å ta initiativ innenfor dette saksområdet. 

Administrasjonsutvalget treffer vedtak innenfor budsjettets rammer og etter de retningslinjer som er 
fastsatt i lov, i medhold av lov eller vedtatt av kommunestyret/formannskap, Vedtak i 
administrasjonsutvalget som har økonomiske konsekvenser for hovedutvalg, formannskap eller 
kommunestyre skal alltid oversendes aktuelt utvalg og sluttbehandles der.   
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Administrasjonsutvalget foreslår, behandler og innstiller til kommunestyret i overordnede personalpolitiske 
saker, bla:  

• Overordnet arbeidsgiverpolitikk og strategier 
• Permisjonsreglement 
• Lønnspolitisk plan 
• Kompetanseplan 
• Rekrutteringsplan 
• Seniorplan 
• Reglement for påskjønnelse og oppmerksomhet 
• Etikkreglement 
• Pressereglement 
• Tiltak for likestilling 
• Inkluderende arbeidsliv 

Administrasjonsutvalget forelegges endringer i hovedtrekkene i kommuneadministrasjons organisering. 

Administrasjonsutvalget utvalg drøfter: 

• Kvalitets-, fornyings og utviklingstiltak som er sentralt og lokalt initiert 
• Oppfølging og implementering av nasjonalt vedtatte reformer o.l. 
• Partssammensatt utvalg orienteres fra KS sine to årlige kontaktmøter med statlige myndigheter. 
• Partssammensatt utvalg behandler budsjett som orienteringssak.  

6.3.3 Saksbehandling, møte 

Se eget saksbehandlingsreglement. 

 

6.4  Utvalg for oppvekst og omsorg 

6.4.1 Valg og sammensetning 

Utvalget er opprettet etter kommuneloven § 5-1 jamfør § 5-7 som faste utvalg.  Utvalget skal ha 5 
medlemmer, samt varamedlemmer.  Kommunestyret velger leder og nestleder. Valget gjelder for den 
kommunale valgperioden. 
Videre skal 2 av de faste medlemmene komme fra politiske partier /grupperinger. 

6.4.2 Myndighet, ansvarsområde og oppgaver 

Utvalget for oppvekst og omsorg delegeres myndighet til å ta avgjørelser også av prinsipiell karakter som 
hører inn under utvalgets ansvarsområder. Avgjørelser og vedtak må være innenfor vedtatte 
budsjettrammer og i saker som ikke er lagt til kommunestyret eller annet organ.  

I henhold til reglene i kommuneloven Ansvarsområdene til utvalget er innenfor 
tjenesteområdene, barnevern, barnehage, grunnskole og voksenopplæring, helse, sosial, omsorg og alkohol 
og skjenkepolitikk. 

Utvalget har direkte innstillingsrett overfor kommunestyret i saker innenfor sitt arbeidsområde med de 
unntak som fremkommer nedenfor, (økonomi, plan mv.). 
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Utvalget gjør avtaler for kommunen innenfor sitt ansvarsområde, så langt slike avtaler ikke binder 
kommunen økonomisk utover vedtatt budsjett/økonomiplan, eller medfører konsekvenser av prinsipiell 
karakter 

Utvalget er et fagutvalg som skal ha saker innen ansvarsområdet som er av strategisk og prinsipiell karakter 
til behandling. Utvalget skal drøfte utviklingsstrategier og tiltak som forbedrer tjenestekvalitet og 
effektivitet. 
Utvalget innstiller til formannskapet i planer som skal avgjøres av kommunestyret. 

Utvalget behandler forslag til budsjett- og økonomiplan, handlingsprogram og årsrapport.  Utvalget skal 
utarbeide budsjettforslag på posteringsnivå innenfor vedtatt budsjettramme for sine ansvarsområder. 
Utvalgets uttalelser/innstillinger fremsendes formannskapet som innstiller til kommunestyret.  

Om gitte budsjettrammer ikke er tilstrekkelig til å opprettholde de tjenester som normalt har vært gitt skal 
utvalget foreslå tiltak for å balansere budsjettet innenfor tjenesteområdet. Tiltakene kan være eksempelvis 
være: 

• Foreslå reduksjon på omfang evt. nedlegging av tjenestetilbud 
• Foreslå effektivisering av tjenestetilbud gjennom samordning av tjenestetilbud, samarbeid med 

andre, digitalisering, automatisering mv. 
• Foreslå økte priser på tjenester 

Forslagene skal legges frem for kommunestyret som vedtar om forslagene skal godkjennes eller forkastes. 

Andre saksområder innen viktige samfunnstema: 
Likestillings- og mangfoldsaker som berører samfunnet, det vil si: saker om likestilling mellom kjønnene og 
saker for å hindre usaklig forskjellsbehandling eller trakassering på grunn av kjønn, alder, nedsatt 
funksjonsevne, etnisitet, religion eller seksuell orientering. 

6.4.3 Saksbehandling, møte 

Se eget saksbehandlingsreglement. 

 

6.5  Utvalg for miljø, drift og utvikling 

6.5.1 Valg og sammensetning 

Utvalget er opprettet etter kommuneloven § 5-1 jamfør § 5-7 som faste utvalg.    Utvalg for drift skal ha 5 
medlemmer, samt varamedlemmer.  Videre skal 2 av faste medlemmer fra politiske partier / grupperinger. 

Kommunestyret velger leder og nestleder. Valget gjelder for den kommunale valgperioden. 

  

6.5.2 Myndighet, ansvarsområde og oppgaver  

Utvalget for miljø, drift og utvikling delegeres myndighet til å ta avgjørelser også av prinsipiell karakter som 
hører inn under utvalgets ansvarsområder. Avgjørelser og vedtak skal være innenfor vedtatte 
budsjettrammer og i saker som ikke er lagt til kommunestyret eller annet organ.  

Utvalget har direkte innstillingsrett overfor kommunestyret i saker innenfor sitt arbeidsområde med de 
unntak som fremkommer nedenfor, (økonomi, plan mv.). 
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Utvalget har ansvar for tjenesteområdene:    

• VAR-området 
• lokalt brannvern og redningstjeneste, (beredskapsplaner ligger til formannskapet) 
• bygg-/eiendom, havner og kaier 
• samferdsel og belysning 
• trafikksikkerhet 
• teknisk drift 
• natur, miljø og forurensing,  
• motorferdsel i utmark 
• viltforvaltning 

Utvalget gjør avtaler for kommunen innenfor sitt ansvarsområde, så langt slike avtaler ikke binder 
kommunen økonomisk utover vedtatt budsjett/økonomiplan, eller medfører konsekvenser av prinsipiell 
karakter 

Utvalget er et fagutvalg som skal ha saker innen ansvarsområdet som er av strategisk og prinsipiell karakter 
til behandling. Utvalget skal drøfte utviklingsstrategier og tiltak som forbedrer tjenestekvalitet og 
effektivitet. 

Utvalget innstiller til formannskapet i planer som skal avgjøres av kommunestyret. 

Utvalget behandler forslag til budsjett- og økonomiplan, handlingsprogram og årsrapport. Utvalget skal 
utarbeide budsjettforslag på posteringsnivå innenfor vedtatt budsjettramme for sine ansvarsområder. 
Utvalgets uttalelser/innstillinger fremsendes formannskapet som innstiller til kommunestyret. 

Om gitte budsjettrammer ikke er tilstrekkelig til å opprettholde de tjenester som normalt har vært gitt skal 
utvalget foreslå tiltak for å balansere budsjettet innenfor tjenesteområdet. Tiltakene kan være eksempelvis 
være: 

• Foreslå reduksjon på omfang evt. nedlegging av tjenestetilbud 
• Foreslå effektivisering av tjenestetilbud gjennom samordning av tjenestetilbud, samarbeid med 

andre, digitalisering, automatisering mv. 
• Foreslå økte priser på tjenester 

Forslagene skal legges frem for kommunestyret som vedtar om forslagene skal godkjennes eller forkastes. 

6.5.3 Saksbehandling, møte 

Se eget saksbehandlingsreglement. 

 

6.6  Samepolitisk utvalg 

6.6.1 Valg og sammensetning 

Samepolitisk utvalg skal ha 5 medlemmer, samt varamedlemmer. 
Kommunestyret velger leder og nestleder. Valget gjelder for den kommunale valgperioden. 
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6.6.2 Myndighet, ansvar og oppgaver. 

Samepolitisk utvalg gjør avtaler, gir innstillinger og treffer vedtak for kommunen innenfor sitt 
ansvarsområde, (samelovens kap. 3, samisk språk -"to-språklighetsmidler" og lov om stadnavn), så langt 
slike avtaler ikke binder kommunen økonomisk utover vedtatt budsjett/økonomiplan, eller medfører 
andre konsekvenser av prinsipiell karakter. 

Samepolitisk utvalg behandler saker vedrørende samisk kultur- og språkutvikling, jf. 1. avsnitt. Utvalget er 
et fagutvalg som skal ha saker innen sitt ansvarsområde som er av strategisk og prinsipiell karakter til 
behandling. Utvalget skal drøfte utviklingsstrategier og tiltak som forbedrer tjenestekvalitet og effektivitet. 

Utvalget er et rådgivende organ for den øvrige kommuneforvaltning i alle typer saker som angår 
samepolitiske spørsmål. Utvalget har videre ansvar for saksområder der kommunen med hjemmel i lover 
og regler gjør vedtak innenfor ramma og etter de retningslinjer som er fastsatt i lov, hjemlet i lov eller 
vedtatt av kommunestyret. 

Samepolitisk utvalg kan foreta budsjettendringer på egne ansvar vedtatt av kommunestyre. Herfra er 
unntatt budsjettpost som går til å dekke fellesutgifter som kun kan reguleres av formannskapet eller 
kommunestyret.   

Utvalget har fullmakt til å øke utgiftspostene på driftsbudsjettet ved bruk av inntekter utover det 
budsjetterte. Utvalget gis fullmakt til å overføre budsjettmidler fra egne rammeområder til andre 
rammeområder. 

Ordføreren har likevel rett til å la forslagssaker fra utvalget bli i lagt fram til behandling i formannskapet, før 
behandling i kommunestyret. 

6.6.3 Saksbehandling, møte 

Se eget saksbehandlingsreglement. 

 

6.7  Arbeidsmiljøutvalg 

6.7.1 Valg og sammensetning 

Arbeidsmiljøutvalget skal bestå av 8 medlemmer med varamedlemmer. Arbeidsgiver og arbeidstakerne skal 
ha like mange representanter. På arbeidsgiversiden består utvalget av to politikere og en ansatt. 
Arbeidstakerne velger sine representanter. 

Leder og nestleder velges vekselsvis av arbeidsgiverens og arbeidstakernes representanter, og gjelder for 2 
år. 

6.7.2 Ansvarsområde og oppgaver  

Arbeidsmiljøutvalget har oppgaver og ansvar i h.h.t. arbeidsmiljøloven m/forskrifter og 
hovedavtalen.  Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i 
virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i 
spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. 

Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver og myndighet går frem av arbeidsmiljøloven m/forskrifter (særlig kap. 7) og 
hovedavtalen (Del C, § 5.)  

Arbeidsmiljøutvalget skal bl.a. behandle (§ 7-2): 
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• spørsmål som angår bedriftshelsetjeneste og den interne vernetjeneste, 
• spørsmål om opplæring, instruksjon og opplysningsvirksomhet i virksomheten, som har betydning 

for arbeidsmiljøet, 
• planer som krever Arbeidstilsynets samtykke i henhold til § 18-9 
• andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, så som planer om byggearbeider, 

innkjøp av maskiner, rasjonalisering, arbeidsprosesser, og forebyggende vernetiltak 
• etablering og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. § 3-1 
• helse- og velferdsmessige spørsmål knyttet til arbeidstidsordninger 

Utvalget kan også behandle spørsmål om arbeidstakere med redusert arbeidsevne, jf. § 4-6. 

Generell delegering gis etter følgende lover; diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, diskrimineringsloven 
om etnisitet, diskrimineringsloven om seksuell orientering, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
§§ 1 og 5.  

Arbeidsmiljøutvalget har uttalelsesrett til årsbudsjett og økonomiplan. Arbeidsmiljøutvalget får tildelt 
budsjett av kommunestyret og disponerer dette.  

Andre saksområder for utvalget er:   

Likestillings- og mangfold, varsling, mobbing og trakassering 

det vil si: saker om likestilling mellom kjønnene og saker for å hindre usaklig forskjellsbehandling eller 
trakassering på grunn av kjønn, alder, nedsatt funksjonsevne, etnisitet, religion eller seksuell orientering. 

6.7.3 Saksbehandling, møte 

Se eget saksbehandlingsreglement. 

 

6.8  Ordføreren 

6.8.1 Valg 

Kommunestyret velger selv blant formannskapets medlemmer ordfører og varaordfører. Valget foretas for 
hele valgperioden. Trer ordføreren midlertidig ut av sitt verv, rykker varaordføreren opp som ordfører, og 
det velges midlertidig ny varaordfører. Trer ordføreren endelig ut av sitt verv, foretas nytt valg av ordfører 

6.8.2 Ordførerens ansvars og arbeidsområder  

Kåfjord kommune har ordfører i full stilling. Ordfører leder møter i kommunestyret og formannskap og i 
andre organ der formannskap fungerer som utvalg, (næringsstyret, planutvalg, økonomiutvalg) 

Ordfører er leder av valgstyret og har ansvaret for forberedelser og gjennomføring av stortingsvalg, 
fylkestingsvalg og kommunevalg. 

Ordføreren møter med møte-, forslags- og talerett i alle kommunale folkevalgte organ, jamfør kommunelov 
§ 6-1, tredje ledd. 

Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å avgjøre saker: 

• som haster og som ikke er av prinsipiell betydning (jamfør kommuneloven § 11-8).  
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• Kommunestyret kan gi ordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i saker som ikke er 
av prinsipiell betydning, jf. kommuneloven § 6-1 a.  Sakene må etter ordførerens vurdering være 
kurante, samtidig som det er viktig med en avgjørelse før neste møte i folkevalgt organ.  

I enkeltsaker som berører to eller flere utvalg skal saken som hovedregel bare behandles i ett av de berørte 
utvalg. Ordføreren avgjør hvilket eller hvilke av de berørte utvalg som skal behandle saken, eller om saken 
skal behandles direkte av formannskapet.  

Ordfører er rettslig representant for kommunen og underskriver på vegne av kommunen innenfor det 
underliggende rettsforhold i alle tilfeller hvor myndigheten ikke er delegert til andre, jamfør 
kommuneloven § 6-1. Ordføreren gis myndighet til å inngi anmeldelser til politiet. 

Ordføreren representer kommunen i organ, representantskap og generalforsamlinger når andre ikke er 
valgt eller særskilt utpekt. Ordfører kan delegere sin representasjonsoppgave til andre folkevalgte eller 
kommunedirektøren. 

Ordføreren følger opp eierskapsmeldingen og ser at det avholdes kontaktmøter der hvor Kåfjord kommune 
har 100 % eierskap.   

Ved krise- eller beredskapssituasjoner inngår ordfører i kommunens beredskapsledelse. Ordfører er 
gjennom beredskapsplanen gitt fullmakt til å foreta de økonomiske disposisjoner han finner nødvendig ved 
eventuelle kriser/-katastrofer. Hastebeslutninger kan vedtas av ordfører alene, eller i samarbeid med 
beredskapsledelsen, uten at saken må gå gjennom kommunestyret eller formannskap. 

Ordfører skal ivareta det løpende arbeidsgiveransvaret overfor kommunedirektøren. Ordfører skal i samråd 
med medlemmer av formannskapet gjennomføre arbeidssamtaler med kommedirektøren. Ordfører skal 
anvise godtgjørelser, utlegg og reiseregninger til rådmannen – se også kommunens økonomireglement  

Ordføreren er kommunens fremste representant og skal ivareta de gjøremål og oppgaver som er tillagt 
ordføreren i lov, forskrift og reglement. 

6.8.3 Annet 

Ordfører og varaordfører skal være vigsler på vegne av kommunestyret, jf. ekteskapsloven § 12 a.  
Ordfører har det overordne ansvaret for gjennomføring av nasjonale aksjoner o.l. 
Ordfører kan innenfor budsjettets rammer avgjøre søknader fra politikere om deltakelse på kurs og møter 

Søknader om permisjoner eller lignende fra folkevalgte skal avgjøres av kommunestyret. 

For øvrig utfører ordføreren de oppgaver innafor arbeidsområdet kommunestyret og/eller formannskapet 
til enhver tid bestemmer.  

 

6.9  Valgstyret 

6.9.1 Valg og sammensetning 

Etter valgloven av 28.06.02, § 4-1 skal det i hver kommune være et valgstyre som velges av 
kommunestyret. Formannskapet fungerer som valgstyre. Valgstyret skal ha 5 medlemmer med 
varamedlemmer, valgt av kommunestyret. Medlemmene og varamedlemmene skal være faste medlemmer 
av kommunestyret. 

Kommunestyret velger ordfører og varaordfører blant formannskapets medlemmer, (jf. kommunelovens § 
9 nr. 1). Ordfører er leder og varaordfører er nestleder av valgstyret. 
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Valgene gjelder for den kommunale valgperioden. 

Dersom et medlem dør, flytter fra kommunen eller blir løst fra vervet, trer varamedlem fra ved kommende 
gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt, hvis organet er valgt ved forholdsvalg. Er et 
kommunestyre valgt ved flertallsvalg trer varamedlemmer inn i den nummerordren de er valgt. 

6.9.2 Ansvarsområde 

Valgstyrets ansvar og oppgaver følger av valgloven. 

Valgstyret skal også, etter konkret vurdering av oppgaver og arbeidsomfang, fastsette godtgjøring til 
valgstyrets sekretær og medarbeider. 

6.9.3 Saksbehandling, møte 

Se eget saksbehandlingsreglement. 

 

6.10 Kommunalt råd for eldre 

6.10.1 Valg og sammensetning 

I henhold til kommuneloven § 5-1 har kommunestyret selv valgt medlemmer til eldrerådet. Det er 
eldrerådet selv som velger leder og nestleder for rådet. Både leder og nestleder skal velges blant 
medlemmene i rådet.  

Valgene gjelder for den kommunale valgperioden. 

Dersom et medlem dør, flytter fra kommunen eller blir løst fra vervet, trer varamedlem fra ved kommende 
gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt, hvis organet er valgt ved forholdsvalg.   

6.10.2 Ansvar og oppgaver 

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen og fylkeskommunen i alle saker som gjelder eldre. Rådet 
har rett til å uttale seg i sakene. Rådets rolle er da å gi anbefalinger og innspill, det er opp til kommunen og 
fylkeskommunen å fatte vedtak i de enkelte saker. Rådets anbefalinger i den konkrete saken skal følge 
saksdokumentene til det kommunale eller fylkeskommunale organet som avgjør saken endelig. Rådene vil 
kunne jobbe med en rekke ulike type saker og vil kunne bidra til å belyse sakene og sikre at perspektivet til 
eldre blir synliggjort. Som rådgivende organ vil rådenes fokus være mot saker på et overordnet nivå, blant 
annet budsjett og kommuneplaner. Eldrerådet kan behandle saker innen ulike områder, for eksempel: 

 Årsbudsjett og økonomiplaner 
 Plansaker, blant annet lokaliseringspolitikk, byutvikling, nærmiljøutvikling. Transport og 

tilgjengelighet 
 Boligutbygging og reguleringssaker 
 Helse-, pleie og omsorg, herunder folkehelse og forebyggende tiltak. Kultur, idrett og friluftsliv 
 Frivillighetspolitikk 
 Tilsynssaker 
 Digitalisering 
 Medvirkning og eldre som ressurs 
 Årsmeldinger og rapporter fra etater innen saksområder som gjelder eldre  
 Andre aktuelle saker 
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6.10.3 Saksbehandling, møte 

Se eget saksbehandlingsreglement. 

 

6.11 Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse 

6.11.1 Valg og sammensetning 

I henhold til kommuneloven § 5-1 har kommunestyret selv valgt medlemmer til rådet for personer med 
funksjonsnedsettelse. Det er rådet selv som velger leder og nestleder for rådet. Både leder og nestleder 
skal velges blant medlemmene i rådet. 

Valgene gjelder for den kommunale valgperioden. 

Dersom et medlem dør, flytter fra kommunen eller blir løst fra vervet, trer varamedlem fra ved kommende 
gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt, hvis organet er valgt ved forholdsvalg. 

6.11.2 Ansvar og oppgaver 

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse er et rådgivende organ i kommuner og fylkeskommuner. 
Rådet har rett til å uttale seg i saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse, og komme med 
forslag og anbefalinger i slike saker. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. 

Rådet skal komme med innspill til bredt spekter av saker som skal behandles i kommunen, slik at 
synspunktene og behovene til personer med funksjonsnedsettelse blir synliggjort og er en del av 
saksgrunnlaget før det tas en avgjørelse.   

6.11.3 Saksbehandling, møte 

Se eget saksbehandlingsreglement. 

 

6.12 Ungdomsrådet 

6.12.1 Valg 

I henhold til kommuneloven § 5-12 har kommunestyret selv valgt medlemmer til ungdomsrådet.  Det er 
rådet selv som velger leder og nestleder for rådet. Både leder og nestleder skal velges blant medlemmene i 
rådet. Rådet består av 8 representanter og to varamedlemmer.   

Valgene gjelder for en valgperiode på inntil 2 år. Ingen av medlemmene skal på valgtidspunktet ha fylt 19 
år. 

6.12.2 Ansvar og oppgaver 

Ungdomsrådet er rådgivende organer for kommunen og fylkeskommunen. Medlemmer av rådene møte- og 
talerett i folkevalgte organer, i saker som ikke er taushetsbelagte. Rådet skal arbeide for bedre arbeids-, bo- 
og kulturtilbud for barn og ungdom som bor, og som ønsker å bo i kommunen. 

Rådene har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom. Slike saker skal kommunestyret eller andre 
folkevalgte organer forelegge for rådene. Rådene kan også ta opp saker på eget initiativ. Uttalelser fra rådet 
skal følge saksdokumentene til det kommunale eller det organet som avgjør saken endelig. 
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Rådene skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser overfor enkeltpersoner.   

Rådene skal hvert år utarbeide hver sin årsmelding som skal legges frem for kommunestyret eller 
fylkestinget. 

6.12.3 Saksbehandling, møte 

Ungdomsrådet utarbeider selv eget reglement for saksbehandling og gjennomføring av møter. 

 

6.13 Barnas kommunestyre 

6.13.1 Valg 

Kåfjord kommunestyre vedtok 27.11.2009, sak 2009/8420 å opprette Barnas kommunestyre. Barnas 
kommunestyre har 12 representanter, 4 fra hver skole. Representantene velges av elevrådene ved hver 
skole. Kommunalsjef oppvekst har administrativt ansvar for at valg blir gjennomført. 

Det ordføreren som leder barnas kommunestyremøte og en av representantene velges til varaordfører. Det 
gjennomføres to møter pr år.  

6.13.2 Ansvar og oppgaver 

Barnas kommunestyre er et kommunalt organ der formålet er at barn og unge skal være med å bestemme, 
samt å lære opp barn og unge i demokratiske prosesser og arbeidsmåter. Representantene er hentet fra 
elevrådene ved alle barne- og ungdomsskolene i kommunen. I Kåfjord kommune er  

Barnas kommunestyre er et ledd i FNs barnekonvensjon og Sjumilsstegets fokus på barn og unges 
medbestemmelse. Barnekonvensjonen skal sikre at et barn får mulighet til å utvikle sine evner og nå sitt 
fulle potensial. Barnekonvensjonen blir gjerne oppsummert i fire hovedområder av rettigheter: 

1. Retten til liv og barnets rett til å få dekket de mest grunnleggende behov som mat, helse og et sted å bo. 
2. Retten til utvikling og barnets rett til å få omsorg, skolegang, fritid, lek og informasjon. 
3. Retten til beskyttelse og barnets rett til beskyttelse mot overgrep, omsorgssvikt og utnytting. 
4. Retten til å delta og barnets rett til å gi uttrykk for sine meninger, få innflytelse i saker som angår det og 

delta i organisasjoner. 

Barnas kommunestyre er et virkemiddel for å oppfylle det fjerde hovedområdet.  

Årlig avsetter Kåfjord kommunestyre et nærmere bestemt beløp i budsjettet som disponeres til formål som 
elevene selv har søkt om eller foreslått. 

6.13.3 Saksbehandling, møte 

Saker til Barnas kommunestyre velges og forberedes av elevene på skolene. I forbindelse med 
gjennomføring av møter i Barnas kommunestyre gjelder reglement for saksbehandling i folkevalgte organ 
så langt det passer. 
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6.14 Kontrollutvalget 

6.14.1 Valg og sammensetning 

Utvalget er opprettet etter kommuneloven § 5-1 jamfør § 5-7 som faste utvalg og kommunelovens § 23-
1.  Utvalget skal ha 5 medlemmer, samt varamedlemmer. Et av medlemmene i utvalget skal være fast 
representant i kommunestyret. Kommunestyret velger leder og nestleder. Valget gjelder for den 
kommunale valgperioden. 
Medlemmer av kontrollutvalget kan sitte i kommunestyret, men ikke i andre folkevalgte organ og nemnder. 
Dette gjelder også for styrer i kommunale bedrifter, institusjoner og foretak. 

Dersom et medlem dør, flytter fra kommunen eller blir løst fra vervet, blir nytt medlem valgt selv om det er 
valgt varamedlem. Er utvalget valgt etter reglene om forholdstallsvalg, skal suppleringsvalg skje fra den 
gruppe som står bak den som går ut. Dersom lederen dør eller blir løst fra vervet, skal det velges ny, selv 
om det tidligere er valgt nestleder. 
Kommunestyret kan foreta nyvalg når det måtte ønske gjennom fireårsperioden.  

6.14.2 Myndighetsområde og oppgaver 

Utvalgene har direkte innstillingsrett overfor kommunestyret i saker innenfor sitt arbeidsområde. 

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av 
kommunestyret, herunder påse at kommunen eller har en forsvarlig revisjonsordning. Nærmere om 
kontrollutvalgets ansvar og myndighet fremgår av kommunelovens § 23-2 og forskrift om kontrollutvalg og 
revisjon. Kontrollutvalget skal påse at:  

• kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte 
• det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende 

bestemmelser og vedtak 
• det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper kommunen har 

eierinteresser i 
• det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller eierinteresser i selskaper mv. 

(eierskapskontroll) 
• vedtak som kommunestyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp. 

Utvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker skal behandles. Utvalgets leder 
kan la ett av de andre medlemmene i utvalget utøve denne retten på sine vegne.  

Etter anmodning fra utvalget skal kommunen legge fram enhver opplysning, redegjørelse eller dokument 
som er nødvendig for at utvalget kan utføre sine oppgaver. Utvalget kan også foreta undersøkelser som det 
mener er nødvendige.   

Utvalget har rett til å være til stede i lukkete møter i folkevalgte organer i kommunen. Kommunestyret kan 
selv bestemme at denne retten ikke gjelder lukkete møter i kommunestyret og kommunerådet eller 
fylkestinget og fylkesrådet. 

Departementet kan gi forskrift om kontrollutvalgets oppgaver og saksbehandling. Utvalget kan ikke 
overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer. 

6.14.3 Saksbehandling, møter 

Se eget saksbehandlingsreglement. Sekretariat for kontrollutvalget ivaretas av Kom Rev Nord.  
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7. Delegering til kommunedirektøren 

7.1  Ansettelse 

Det er kommunestyret selv som ansetter kommunedirektøren, jf. kommunelovens § 13-1. det samme 
gjelder for avvikling av arbeidsforholdet. 

7.1.1 Ansvar og oppgaver 

Med unntak som følger av lov, og innenfor de rammer kommunestyret fastsetter, har kommunedirektøren 
hele kommunen som sitt ansvarsområde og er administrasjonens øverste leder, jf. Kommuneloven § 13-1. 

Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, 
herunder at saksframlegg synliggjør alternative løsninger og det handlingsrom som foreligger, samt at 
vedtak blir iverksatt. 

Videre skal kommunedirektøren sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og 
instrukser, samt retningslinjer for bruk av fullmakt, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. 

Kommunedirektøren har ansvar for etablering av system som sikrer tilstrekkelig tilbakemelding til 
folkevalgt nivå om saker som behandles etter delegert myndighet. 

Kommunedirektøren delegeres følgende fullmakt: 

Myndighet i samsvar med kommuneloven § 13-1, (6.ledd), til å treffe vedtak i alle enkeltsaker og saker av 
ikke prinsipiell karakter som ikke er delegert til ordfører, utvalg eller andre. 

Innenfor denne ramme omfatter delegeringen alle avgjørelser vedrørende organisering, drift og løpende og 
strategisk utvikling av kommunen: 

• Fullmakt til å ta beslutninger om administrativ organisering. Med unntak av administrativ 
kommunalsjefstruktur som besluttes av kommunestyret. 

• Lede den daglige virksomheten, jf. lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern, mv. 
(arbeidsmiljøloven) og kommuneloven § 13-1. Kommunedirektøren skal være representert i 
Arbeidsmiljøutvalget. 

• Ansette medarbeidere, samt opprette, inndra og omgjøre stillinger. 
• Fatte beslutning om oppsigelse, suspensjon og avskjedigelse i henhold til arbeidsmiljølovens 

bestemmelser.  
• Fastsette lønn innenfor tariffavtalens bestemmelser innenfor rammen jf. Kap. 4.4 b samt 

gjennomføre lønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalens kapittel 3, 4 og 5. 
• Foreta anmeldelser til politiet på vegne av kommunen. 
• Ilegge overdragelsesgebyr etter plan- og bygningslovens bestemmelser. 
• Selge, kjøpe og makeskifte eiendommer i tråd med gjeldende retningslinjer 
• Innstillingsmyndighet til alle folkevalgte utvalg. 
• Anvisningsmyndighet 
• Fullmakt i barnevernssaker samt i saker om bruk av tvang etter helselovgivningen til å avgjøre 

hvorvidt avgjørelser i fylkesnemnda, tingretten og lagmannsretten skal påankes. 
• Bringe vedtak i utvalg inn for kommunestyret eller vedkommende utvalg, dersom vedtaket etter 

kommunedirektørens vurdering er i strid med lov, plan, budsjett eller overordnede prinsipper 
vedtatt av kommunestyret. 

• Fullmakt til å vedta mindre endringer i reguleringsplan, og vedta utfyllinger innenfor hovedtrekkene 
i reguleringsplanen, jf. Plan- og bygningsloven § 12-14. 
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• Fullmakt til å behandle klager over egne vedtak, før eventuell oversendelse til klagenemnd. 

7.1.2 Videredelegasjon 

• Kommunedirektøren kan videredelegere sin myndighet til underordnede som da utøver 
myndigheten på kommunedirektørens vegne og ansvar.  

• Kommunedirektørens videredelegasjon dokumenteres gjennom detaljert delegeringssystem levert 
av Kommuneforlaget, KF Delegering.  

• Kommunedirektøren skal jevnlig informeres om bruken av delegert myndighet. Dette danner 
rammen for kommunedirektørens videreinformasjon til kommunestyret.  
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Delegeringsreglement for Kåfjord
Abortloven
§ 2

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 14a

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Adopsjonsloven
§ 9 Barnets deltakelse og samtykke til adopsjon

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 19 Behandling av søknader om forhåndssamtykke til internasjonal adopsjon

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 23 Oppfølgingsrapporter til landet barnet ble adoptert fra

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Akvakulturloven
§ 8 Samordning i saker om etablering av akvakultur

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Alkoholforskriften
§ 5-2

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-3

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-5

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-6

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 6-1

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 6-2

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 6-3

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 7-3

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 9-1

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 9-2
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• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 9-3

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 9-4

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 9-6

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 9-7

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 9-8

• Kommunestyret
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 10-2

• Kommunestyret

§ 10-4

• Kommunestyret

§ 10-5

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 10-6

• Kommunestyret

§ 11-2

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 13-3 Føring av registeret

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 17-3

• Kommunestyret

Alkoholloven
§ 1-7d. Kommunal alkoholpolitisk handlingsplan

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 1-7e Krav ved bevilling etter § 4-2 tredje ledd

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 1-9. Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-5. Ambulerende skjenkebevilling

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 6-4. Innhenting av uttalelser

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 7-1. Bevillingsgebyrene
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• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Anskaffelsesloven
§ 5 Miljø, menneskerettigheter og andre samfunnshensyn

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 7 Krav om bruk av lærlinger

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Arbeidsmiljøloven
§ 1-8 Arbeidstaker og arbeidsgiver

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3-3 Bedriftshelsetjeneste

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Arkivlova
§ 6 Arkivansvaret.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 8. Opplysningsplikt

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Barnehageloven
§ 2 Barnehagens innhold

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5 Felles samarbeidsutvalg for barnehage og skole

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 7 Barnehageeierens ansvar

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 8 Kommunens ansvar

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 10 Godkjenning

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 11. Familiebarnehager

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 12 Samordnet opptaksprosess i kommunen

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 12a Rett til plass i barnehage

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 13 Prioritet ved opptak

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 14 Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
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§ 15. Foreldrebetaling

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 16 Tilsyn

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 17 Styrer

• Kommunestyret

§ 17a Pedagogisk bemanning

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 18 Grunnbemanning

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 18b Krav om norskferdigheter for personer med utenlandske yrkeskvalifikasjoner som styrer eller 
pedagogisk leder

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 18c Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 19 Politiattest

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 19a Rett til spesialpedagogisk hjelp

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 19b Samarbeid med barnets foreldre

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 19c Pedagogisk-psykologisk tjeneste

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 19d Sakkyndig vurdering

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 19e Vedtak om spesialpedagogisk hjelp

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 19f Rett til skyss for barn med rett til spesialpedagogisk hjelp

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 19g Barn med nedsatt funksjonsevne

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 19h Rett til tegnspråkopplæring

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 19i Barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 19j Oppfyllelse av enkeltvedtak som er kjent ugyldig

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 21 Opplysningsplikt til sosialtjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
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§ 22a Innhenting av opplysninger fra Folkeregisteret

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Barnelova
§ 47 Rett til opplysningar om barnet.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret

§ 55 Vedtak om tvangskraft for avtaler

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret

§ 61 Avgjerder under saksførebuinga

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret

§ 64 Handsaming av saker om foreldreansvar mv. etter dødsfall

• Kommunestyret
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Barnevernloven
§ 2-1 Kommunens oppgaver

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 2-3. Statlige barnevernmyndigheters oppgaver og myndighet

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 2-4. Forsøksvirksomhet

• Kommunestyret
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-1 Barneverntjenestens forebyggende virksomhet

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3-2. Samarbeid med andre deler av forvaltningen

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-2a. Plikt til å utarbeide individuell plan

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3-3. Samarbeid med frivillige organisasjoner

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3-4 Botiltak for enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
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• Kommunestyret
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3-5. Deltagelse i fengslingsmøter

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-2 a Oppfølging av gravid rusmiddelavhengig etter melding fra kommunen

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-2. Meldinger til barneverntjenesten

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4-3. Rett og plikt for barneverntjenesten til å foreta undersøkelser

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4-4. Hjelpetiltak for barn og barnefamilier

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-5. Oppfølging av hjelpetiltak

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-6. Midlertidige vedtak i akuttsituasjoner

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4-7. Barn som foreldrene selv plasserer utenfor hjemmet

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-9. Foreløpige vedtak etter §4-8

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-14. Plasseringsalternativer etter vedtak om omsorgsovertakelse

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4-15. Valg av plasseringssted i det enkelte tilfelle

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4-16. Oppfølging av vedtak om omsorgsovertakelse

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-17. Flytting av barnet

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-18. Ansvaret for omsorgen i foreldrenes sted

240



Delegeringsreglement for Kåfjord kommune 20.02.2020

Side 7 av 89

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4-20. Fratakelse av foreldreansvar. Adopsjon.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4-20a. Besøkskontakt mellom barnet og de biologiske foreldre etter adopsjon

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-22. Fosterhjem

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4-24. Plassering og tilbakehold i institusjon uten eget samtykke

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-25. Framgangsmåten ved vedtak etter §4-24

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-28. Oppfølging av tiltaksplan

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-29. Midlertidig plassering i institusjon uten samtykke ved fare for utnyttelse til menneskehandel

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-30. Oppfølging av vedtak om plassering i institusjon ved fare for utnyttelse til menneskehandel

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4-31 Forbud mot å ta med barnet ut av Norge

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-4. Opplysningsplikt

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 6-7 Taushetsplikt

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 6-7a. Tilbakemelding til melder

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-8. Bruk av tvang ved gjennomføring av undersøkelser og ved fullbyrding av vedtak

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
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• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 7-10. Barneverntjenestens innledning til sak

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 7-12 Saksforberedelsen i fylkesnemnda

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 7-24 Rettslig prøving

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 8-1. Oppholdskommunens ansvar

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 8-3 Avgjørelse av tvister

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 8-4 Ansvaret for å reise sak

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 8-5 Kommunens ansvar for barn som oppholder seg i en annen stat

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 9-1. Kommunens økonomiske ansvar for barneverntjenesten

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 9-2 Foreldres underholdsplikt

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 9-3. Kommunens rett til å kreve egenbetaling fra barnet

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 9-5. Kommunens økonomiske ansvar ved bruk av institusjoner mv.

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Beitelova
§ 12

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Formannskap

§ 13

• Kommunestyret > Formannskap
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• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 14

• Kommunestyret > Formannskap
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 16

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Brann- og eksplosjonsvernloven
§ 7 Tiltak ved store arrangementer

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret

§ 8 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 9 Etablering og drift av brannvesen

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 10 Dokumentasjon og rapportering

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 11 Brannvesenets oppgaver

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 13 Særskilte brannobjekter

• Kommunestyret
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 14 Ytterligere sikringstiltak og beredskap

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 15 Samarbeid mellom kommuner

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 16 Nødalarmeringssentral

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 17 Tjenesteplikt i brannvesenet

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 28 Gebyr m.m.

• Kommunestyret
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 29 Erstatning for deltakelse i brannvesenets rednings- og slokkearbeid

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 30 Kompensasjon og utgiftsfordeling mellom kommuner

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
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§ 31 Sentral tilsynsmyndighet

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 32 Lokal tilsynsmyndighet

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 33 Tilsynsmyndighetens rett til å kreve opplysninger

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 34 Tilsynsmyndighetens rett til adgang m.m.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 35 Tilsynsmyndighetens rett til å innhente prøver

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 36 Tilsynsmyndighetens plikt til å avgi rapport etter tilsyn

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 37 Pålegg og forbud mot bruk

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 39 Tvangsmulkt

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 40 Tvangsgjennomføring

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 43 Utfyllende forskrifter

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Brukerromsloven
§ 3 Etablering av brukerromsordning og krav om godkjenning

• Kommunestyret

§ 5 Behandling av helseopplysninger

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Burettslagslova
§ 4-2 Juridiske personar o.a. som kan eige andelar utan omsyn til vedtektene

• Kommunestyret > Formannskap

§ 4-3 Juridiske personar o.a. som kan eige andelar etter vedtektene

• Kommunestyret > Formannskap

Bustøttelova
§ 5 Krav til bustaden

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 7 Finansiering og organisering

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 8 Innhenting og handsaming av personopplysningar

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 8a Masseinnhenting av opplysningar for kontrollføremål

244



Delegeringsreglement for Kåfjord kommune 20.02.2020

Side 11 av 89

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 8b Gjennomføring av masseinnhenting

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 8c Innhenting av opplysningar frå tredjeperson

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 14 Tilskot til etablering i eigen bustad for vanskelegstilte på bustadmarknaden

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 15 Tilskot til tilpassing av bustad for personar med behov for tilpassa bustad

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Bygdeallmenningsloven
§ 8-4 (felles fiskeområde)

• Kommunestyret > Formannskap

§ 8-6 (bortleie)

• Kommunestyret > Formannskap

§ 4-2 (stemmerettens innhold, stemmegivning og fullmakt til å avgi stemme)

• Kommunestyret > Formannskap

§ 7-2 (utvidet adgang til jakt og fangst)

• Kommunestyret > Formannskap

§ 7-5 (bortleie)

• Kommunestyret > Formannskap

Domstolloven
§ 25

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 27

• Kommunestyret

§ 57

• Kommunestyret

§ 58

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 66

• Kommunestyret

§ 66a

• Kommunestyret

§ 67

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 68

• Kommunestyret
• Kommunestyret > Formannskap
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§ 69

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 73

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 74

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 191

• Kommunestyret > Ordføreren

Dyrehelsepersonelloven
§ 3a Kommunens ansvar

• Kommunestyret > Formannskap
• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

Eierseksjonsloven
§ 7 Vilkår for seksjonering

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 8 Seksjoneringstidspunktet

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 12 Kommunens behandling av søknaden om seksjonering

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 13 Kommunens vedtak om seksjonering

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 14 Saksbehandlingstid for kommunens behandling av søknaden om seksjonering

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 15 Gebyrer for kommunens behandling av søknaden om seksjonering

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 17 Oversendelse til tinglysing

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 18 Utsteding av matrikkelbrev

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 22 Kommunens rett til å kreve reseksjonering

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 23 Begrensninger i muligheten til å kjøpe boligseksjoner

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 24 Seksjonseierens rettslige disposisjonsrett

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 25 Seksjonseierens rett til å bruke bruksenheten og fellesarealer

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 26 Parkering og andre tiltak for seksjonseiere med nedsatt funksjonsevne
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• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 27 Vedtekter

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 29 Fordeling av felleskostnader og fellesinntekter

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 30 Seksjonseierens heftelse for sameiets ansvar og forpliktelser utad

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 31 Panterett for seksjonseiernes forpliktelser

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 32 Seksjonseierens plikt til å vedlikeholde bruksenheten

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 33 Sameiets plikt til å vedlikeholde og utbedre fellesarealer m.m.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 34 Seksjonseierens erstatningsansvar for mangelfullt vedlikehold

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 35 Sameiets erstatningsansvar for mangelfullt vedlikehold

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 36 Fellesregler om omfanget av erstatning

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 37 Krav mot tidligere avtalepart

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 38 Pålegg om salg av seksjonen

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 39 Fravikelse av bruksenheten (utkastelse)

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 42 Ekstraordinært årsmøte

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 46 Hvem som kan delta på årsmøtet

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Eigedomsskattelova
§ 2

• Kommunestyret

§ 3

• Kommunestyret

§ 7

• Kommunestyret

§ 8 A-3 Verdsetjing

• Kommunestyret
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§ 8 A-4 Kontorjustering

• Kommunestyret

§ 8C-1 Verdsetjing av bustader ved bruk av formuesgrunnlag

• Kommunestyret

§ 10

• Kommunestyret

§ 11

• Kommunestyret

§ 12

• Kommunestyret

§ 20

• Kommunestyret

§ 23

• Kommunestyret

§ 25

• Kommunestyret

§ 27

• Kommunestyret

Ekteskapsloven
§ 12 a Vigsler i kommunen

• Kommunestyret

§ 12 Vigslere

• Kommunestyret

Eldrerådslova
§ 1 Skiping av kommunale eldreråd

• Kommunestyret

§ 2 Val og samansetjing av kommunale eldreråd

• Kommunestyret

§ 4 a Skiping av felles råd med menneske med nedsett funksjonsevne

• Kommunestyret

§ 4 Andre føresegner for kommunale eldreråd

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Energiloven
§ 2-1 Søknad

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Film- og videogramlova
§ 2 Kommunal løyveordning

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
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Finansavtaleloven
Kapittel 3. Kredittavtaler mv.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Kapittel 4. Kausjon

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Finnmarksloven
§ 4. Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark

• Kommunestyret

§ 24. Særskilt rett til lokal utnyttelse

• Kommunestyret

§ 28. Fisket i Tana- og Neidenvassdragene

• Kommunestyret

Fiskerpensjonsloven
§ 4

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Flagging på kommunale bygninger
§ 1

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Folkebibliotekloven
§ 1 Målsetting

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3 Lånesamarbeid, registrering mv.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4 Generelt

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5 Kompetanse

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Folkehelseloven
§ 4 Kommunens ansvar for folkehelsearbeid

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Formannskap
• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling
• Kommunestyret

§ 5 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret
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§ 6 Mål og planlegging

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Formannskap
• Kommunestyret
• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 7 Folkehelsetiltak

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling
• Kommunestyret
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 8 Virkeområde og forskrifter

• Kommunestyret
• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 9 Kommunens oppgaver og delegering av myndighet

• Kommunestyret
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling
• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Formannskap

§ 10 Meldeplikt og godkjenning

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling
• Kommunestyret > Formannskap

§ 11 Helsekonsekvensutredning

• Kommunestyret
• Kommunestyret > Formannskap

§ 12 Opplysningsplikt

• Kommunestyret > Formannskap
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 13 Gransking

• Kommunestyret > Formannskap

§ 14 Retting

• Kommunestyret > Formannskap

§ 15 Tvangsmulkt

• Kommunestyret > Formannskap

§ 16 Stansing

• Kommunestyret > Formannskap
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§ 18 Straff

• Kommunestyret

§ 26 Samarbeid mellom kommuner

• Kommunestyret

§ 27 Samfunnsmedisinsk kompetanse

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 28 Beredskap

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 30 Internkontroll

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Folkeregisterloven
§ 7-1 Offentlige myndigheters og virksomheters meldeplikt

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 9-1 Taushetsplikt

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Folketrygdloven
§ 1-3 Avtaler med andre land om trygd

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-21 Fastlønnstilskott

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 6- 4. Hjelpestønad

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 21- 5 Bistand fra barnevernstjenesten, sosialtjenesten og kommunale organer etter 
introduksjonsloven

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Forpaktingslova
§ 1 Omfanget av lova

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4 Forpaktingsavtale skal leggast fram for kommunen

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 6 Forpaktingsavgifta

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 7 Forpaktingstida

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 11 Skjønn ved tiltreding og fråtreding

• Kommunestyret

§ 17 Godtgjersle for jordbruksforbetringar

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling
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Forsikringsvirksomhetsloven
§ 2-2 Pensjonskasser for flere foretak/arbeidsgivere

• Kommunestyret

§ 4-2 Kommunale konsernlignende forhold

• Kommunestyret

Forsinkelsesrenteloven
§ 2 b Særlige regler for avtaler mellom virksomheter og offentlige myndigheter om kjøp av varer eller 
tjenester

• Kommunestyret > Formannskap

§ 2 Vilkår for forsinkelsesrente

• Kommunestyret > Formannskap

§ 3 a Kompensasjon for inndrivelseskostnader

• Kommunestyret > Formannskap

§ 4 Særlige regler i forbrukerforhold

• Kommunestyret > Formannskap

Forskrift om forvaltning av hjortevilt
§ 3 Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr

• Kommunestyret

§ 4 Interkommunalt samarbeid

• Kommunestyret

§ 5 Åpning av jakt på elg, hjort og rådyr

• Kommunestyret

§ 6 Fastsettelse av minsteareal for elg, hjort og rådyr

• Kommunestyret

§ 7 Fravik fra minstearealet

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 11 Godkjenning og endring av vald

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 14 Godkjenning og endring av bestandsplanområde for elg og hjort

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 16 Godkjenning og endring av bestandsplan for elg og hjort

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 18 Fellingstillatelse for elg og hjort

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 20 Fellingstillatelse for rådyr

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 32 Rapportering

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
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§ 33 Bruk av Hjorteviltregisteret

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 37 Dispensasjon

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

Forsøk i offentlig forvaltning
§ 5 Gjennomføring m.v. av forsøk

• Kommunestyret

Forurensningsforskriften
§ 1-2 Virkeområde

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 1-5 Kontroll av nedgravde oljetanker

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 1-8 Nedgravde oljetanker som ikke er i bruk

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 1-9 Meldeplikt

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 1-10 Tilsyn, registrering og krav til kontrollør

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 1-11 Dispensasjon

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 1-14 Overgangsbestemmelser

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 2-6 Krav til tiltaksplan

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 2-7 Krav til faglige kvalifikasjoner

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 2-8 Godkjenning av tiltaksplan

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 2-9 Gjennomføring av tiltak, rapportering m.m.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 2-11 Tilsyn og kontroll

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 2-12 Gebyr

• Kommunestyret

§ 4-4 Søknad, tillatelse mv.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-7 Lokale forskrifter med forbud mot planering

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling
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§ 4-8 Tilsyn, pålegg og rapportering

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 4-9 Unntak

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 5-14 Handlingsplaner

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-15 Kostnadsdekning

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-18 Rapportering og offentliggjøring

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 7-4 Kommunens ansvar og myndighet

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 7-5 Kostnadsdekning

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 7-9 Krav om tiltaksutredning

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 7-10 Alarmterskler

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 7-11 Informasjon, rapportering og tilsyn

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 7-12 Klage

• Kommunestyret

§ 7-15 Tvangsmulkt

• Kommunestyret

§ 11-4 Kommunale saksbehandlings- og kontrollgebyrer

• Kommunestyret

§ 11-5 Rapportering og statusrapport

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 12-2 Forurensningsmyndighet

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 12-5 Behandling av søknad

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
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§ 12-6 Lokal forskrift

• Kommunestyret

§ 12-14 Endring og omgjøring av tillatelse

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 12-15 Klage

• Kommunestyret

§ 13-2 Forurensningsmyndighet

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 13-5 Behandling av søknad

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 13-17 Endring og omgjøring av tillatelse

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 15-5 Behandling av søknad

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 15-6 Lokal forskrift

• Kommunestyret

§ 15-8 Endring og omgjøring av tillatelse

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 15-9 Klage

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 15A-2 Forurensningsmyndighet

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 15A-4 Påslipp til offentlig avløpsnett

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 15A-7 Forholdet til eksisterende utslipp

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 16-3 Engangsgebyr for tilknytning

• Kommunestyret

§ 16-4 Årsgebyr

• Kommunestyret

§ 16-5 Ulike gebyrsatser

• Kommunestyret

§ 18A-3 Krav til kommunal beredskap mot akutt forurensning

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 18A-4 Miljørisikoanalyse

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 18A-5 Beredskapsanalyse

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
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§ 18A-7 Interkommunalt samarbeid mot akutt forurensning

• Kommunestyret

§ 18A-10 Samordning av beredskap mot akutt forurensning og øvrige kommunale 
beredskapsforpliktelser

• Kommunestyret

§ 18A-11 Samarbeid med andre beredskapsorganisasjoner

• Kommunestyret

§ 20-6 Avfallsplaner og rapportering

• Kommunestyret

§ 23-2 Strengere eller lempeligere krav ved forskrift

• Kommunestyret

§ 31-3 Krav om tillatelse

• Kommunestyret

§ 31-6 Utslippsmålinger

• Kommunestyret

§ 31-11 Unntak ved stans i levering av brensel

• Kommunestyret

§ 31-12 Driftsforstyrrelse eller svikt i renseutstyr

• Kommunestyret

§ 32-5 Forebygging og kontroll av utslipp til luft

• Kommunestyret

§ 36-2 Innhold i søknad om tillatelse

• Kommunestyret

§ 36-5 Plikt til å varsle og rett til å avgi uttalelse før vedtak treffes

• Kommunestyret

§ 36-6 Forhåndsvarsel til sakens parter

• Kommunestyret

§ 36-7 Forhåndsvarsel til andre enn sakens parter

• Kommunestyret

§ 36-8 Forhåndsvarsel til allmennheten («høring»)

• Kommunestyret

§ 36-9 Unntak fra forhåndsvarsel

• Kommunestyret

§ 36-10 Grunnleggende prinsipper ved behandling av søknad om tillatelser

• Kommunestyret

§ 36-12 Geologisk lagring av karbondioksid

• Kommunestyret

§ 36-13 Miljøstandarder

• Kommunestyret

256



Delegeringsreglement for Kåfjord kommune 20.02.2020

Side 23 av 89

§ 36-14 Dispensasjon for utprøving av ny teknikk

• Kommunestyret

§ 36-15 Utslippsgrenseverdier og tilsvarende vilkår, herunder tekniske tiltak

• Kommunestyret

§ 36-16 Saksbehandlingstid

• Kommunestyret

§ 36-17 Vedtaket

• Kommunestyret

§ 36-18 Underretning om vedtaket

• Kommunestyret

§ 36-19 Periodisk vurdering av tillatelsen

• Kommunestyret

§ 36-20 Informasjon om utslippsdata

• Kommunestyret

§ 36-21 Tilstandsrapport

• Kommunestyret

§ 36-22 Tiltak ved nedleggelse av virksomheten

• Kommunestyret

§ 36-23 Planer, programmer og gjennomføring

• Kommunestyret

§ 41-2 Opplysningsplikt

• Kommunestyret

§ 41-6 Tvangsmulkt

• Kommunestyret

Forurensningsloven
§ 2 Retningslinjer

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 7 Plikt til å unngå forurensning

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 9 Forskrifter om forurensning

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 11 Særskilt tillatelse til forurensende tiltak

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 18 Endring og omgjøring av tillatelse

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 20 Nedleggelse og driftsstans

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
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§ 22 Krav til utførelse av avløpsanlegg

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 23 Rett og plikt til tilknytning til eksisterende avløpsanlegg

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 24 Drift og vedlikehold av avløpsanlegg

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 25 Utgifter til anlegg, drift og vedlikehold av avløpsanlegg

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 26 Kommunal tømming av slam fra slamavskillere (septiktanker), privet m.v.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 29 Krav til anlegg for behandling av avfall

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 30 Kommunal innsamling av husholdningsavfall m.v.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 31 Håndtering av spesialavfall

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 34 Avfallsgebyr

• Kommunestyret

§ 35 Avfall i samband med utsalgssteder, turistanlegg, utfartssteder m.v.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 37 Pålegg om å rydde opp i avfall o.l. eller betale for opprydding

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 43 Kommunal og statlig beredskap

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 44 Kommunale og interkommunale beredskapsplaner

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 46 Aksjoner mot akutt forurensning

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 47 Bistandsplikt

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 48 Forurensningsmyndighetens oppgaver

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 49 Opplysningsplikt

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 50 Rett til gransking

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling
• Kommunestyret > Kommunedirektøren
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§ 51 Pålegg om undersøkelse

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 51a. Registrering av forurensning i eller på fast eiendom

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 52 Godkjenning av laboratorier og analysemetoder

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 52a Gebyrer

• Kommunestyret

§ 58 Gjenopprettingserstatning til allmennheten ved skade som rammer utøvelse av allemannsretter 
utenfor næring m.v.

• Kommunestyret

§ 73 Tvangsmulkt ved forhold i strid med loven

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling
• Kommunestyret

§ 74 Umiddelbar gjennomføring ved forurensningsmyndigheten

• Kommunestyret

§ 75 Bruk av annen manns eiendom for å bekjempe forurensning og avfallsproblemer og vederlag for 
bistand

• Kommunestyret

§ 76 Betaling av utgifter for tiltak mot forurensninger og avfallsproblemer

• Kommunestyret

§ 78 Straffansvar for forurensning

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 79 Straffansvar for ulovlig håndtering av avfall

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 80 Overtredelsesgebyr

• Kommunestyret

§ 83 Delegasjon av myndighet lagt til kommunen eller fylkeskommunen

• Kommunestyret
• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 84 Anmodning om å gjennomføre tiltak mot betydelige miljøskader eller overhengende fare for slike

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Forvaltningsloven
§ 28 Vedtak som kan påklages, klageinstans

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 44 Overtredelsesgebyr

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 45 Administrativt rettighetstap
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• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 46 Administrativ foretakssanksjon

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 47 Samordning av sanksjonssaker

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 48 Orientering om taushetsrett mv.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 49 Underretning om sakens utfall

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 51 Tvangsmulkt

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Friluftsloven
§ 2 Ferdsel i utmark

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3a Ferdsel på vei eller sti i innmark

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 14 Avgift for adgang til friluftsområde

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 15 Regulering av ferdsel på visse friluftsområde

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 16 Sperring av særlig utsatt område

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 18 Krav om innløsning av særrlig utsatt område

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 20 Uttalelse om tvilsspørsmål

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 22 Friluftslivsorganenes arbeidsoppgaver

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 24 Forholdet til forvaltningsloven, herunder om kunngjøring og klage

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 35 Tiltak og inngrepsløyve for å lette ferdsel i utmark

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 40 Stansing og fjerning av ulovlig byggverk m.v.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Friskolelova
§ 2-1 Godkjenning av skolar

• Kommunestyret
• Kommunestyret > Kommunedirektøren
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§ 3-3 Skolegangen

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3-5 Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3-6. Spesialundervisning og pedagogisk-psykologisk teneste

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret

§ 3-7 Skyss m.m.

• Kommunestyret
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3-8 Helsetilsyn

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret

§ 3-14 Opplæring av elevar med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK)

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret

§ 5-1 Styret

• Kommunestyret
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 7-8 Innhenting av opplysningar frå Folkeregisteret

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Geodataloven
§ 4 Deltakende virksomheter

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5 Offentlige geodatatjenester

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 6 Deling av geodata

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 8 Harmonisering, samvirkningsevne og dokumentasjon av data og tjenester (metadata)

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Gjeldsinformasjonsloven
§ 12 Utlevering av gjeldsopplysninger fra gjeldsinformasjonsforetak

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Gjeldsordningsloven
§ 1-5 Kommunens plikt til å bistå personer med alvorlige gjeldsproblemer

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3-2 Oppfordring om å melde krav m.m.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
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§ 4-12 Vedtakelse av frivillig gjeldsordning

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-3 Tingrettens saksbehandling

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Grannegjerdelova
§ 2

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 7

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 8

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 10

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 11

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 14

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 16

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 18

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Grannelova
§ 2

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 6

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 7

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 11

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
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§ 12

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 13

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 14

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 15

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 16

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Gravferdsloven
§ 2 Krav til gravplasser

• Kommunestyret

§ 3 Kirkelig fellesråds og kommunens ansvar

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 6 Rett til grav

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 9 Hvem som sørger for gravferden

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 21 Vedtekter og avgifter

• Kommunestyret

§ 23 Forvaltningsansvar

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Hanndyrloven
§ 4

• Kommunestyret

Havne- og farvannsloven
§ 4 Delegering av kommunens myndighet

• Kommunestyret

§ 5 Midlertidig begrensning av fartøyers opphold i havn

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 6 Ansvar for fremkommelighet

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 8 Regulering av ferdsel med fritidsfartøy

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 9 Regulering av bruk av kommunens sjøområde

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 14 Tiltak som krever tillatelse
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• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 15 Pålegg om undersøkelse før vedtak kan treffes

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 16 Vilkår for og bortfall av tillatelse

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 17 Forbud mot å volde fare eller ulempe

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 18 Gjennomføring av tiltak på vegne av den ansvarlige og refusjon av utgifter

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 19 Bruk av en tredjepersons eiendom ved gjennomføring av tiltak

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 29 Vederlag for havnetjenester og bruk av havneinfrastruktur

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 30 Sikring av havner og havneanlegg

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 31 Beredskap i havner og havneanlegg

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 32 Forvalting av kapital i kommunalt eide havner

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 33 Saksbehandlingsgebyr

• Kommunestyret

§ 36 Farvannsavgift

• Kommunestyret

§ 40 Sikring av krav

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 42 Pålegg om retting og stansing

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 43 Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbud

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 44 Tvangsfullbyrdelse

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 45 Tvangsmulkt

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 46 Endring og tilbakekall av tillatelse

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 47 Tap av retten til farledsbevis

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling
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Helse- og omsorgstjenesteloven
§ 3-1 Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3-2 a Kommunens ansvar for tilbud om opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt 
for heldøgns tjenester

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3-2 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3-3 Helsefremmende og forebyggende arbeid

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3-4 Kommunens plikt til samhandling og samarbeid

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3-5 Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3-6 Kommunens ansvar overfor pårørende

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3-7 Boliger til vanskeligstilte

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3-8 Brukerstyrt personlig assistanse

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3-9 a Helse- og omsorgstjenester for barn plassert utenfor hjemmet etter barnevernloven

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3-9 Helse- og omsorgstjenester for innsatte i fengsler i kriminalomsorgen

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3-10 Pasienters og brukeres innflytelse og samarbeid med frivillige organisasjoner

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-1 Forsvarlighet

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-2 a.Om informasjon

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-2 Kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-1 Transport av behandlingspersonell

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-2 Beredskapsarbeid

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-3 Plikt til bistand ved ulykker og andre akutte situasjoner

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-4 Krav om politiattest
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• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-5 Kommunelege - medisinskfaglig rådgivning

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-6 Sprøyterom

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-7 Registrering av meldinger

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-8 Meldingsplikt til kommuneadministrasjonen

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-10 Journal- og informasjonssystemer

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 6-1 Plikt til å inngå samarbeidsavtale

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 6-5 Endring og oppsigelse av avtaler

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 7-1 Individuell plan

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 7-2 Koordinator

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 7-3 Koordinerende enhet

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 8-1 Undervisning og praktisk opplæring

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 8-2 Videre- og etterutdanning

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 8-3 Forskning

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 9-1 Formål

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 9-3 Rett til medvirkning og informasjon

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 9-4 Krav til forebygging

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 9-5 Vilkår for bruk av tvang og makt

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 9-7 Kommunens saksbehandling

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 9-9 Krav til gjennomføring og evaluering
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• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 9-11 Klage

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 10-1 Kommunens plikt til å vurdere bruk av tvang etter melding fra pårørende

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 10-2 Tilbakehold i institusjon uten eget samtykke

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 10-3 Tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 10-6 Innledning til sak etter §§ 10-2 og 10-3

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 10-7 Overprøving i tingretten

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 10-8 Ansvaret for å reise tvangssak

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 11-1 Kommunens ansvar for utgifter

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 11-2 Vederlag for helse- og omsorgstjeneste

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 11-4 Kommunalt finansieringsansvar for utskrivningsklare pasienter

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 12-3a Varsel til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 12-6 Oppfyllelse av enkeltvedtak som er kjent ugyldig

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 13-2 Eldre forskrifter mv.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Hundeloven
§ 6 Sikring av hund ved båndtvang m.m.

• Kommunestyret

§ 9 Unntak fra sikringsreglene

• Kommunestyret

§ 11 Ro og orden mv.

• Kommunestyret

§ 12 Antall hunder i en husholdning eller på en eiendom

• Kommunestyret

Husbankloven
§ 1 Oppgåver
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• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 10 Innhenting og handsaming av personopplysningar i samband med tilskot og lån

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 11 Kontroll av personopplysningar ved mistanke om utbetalingar på urettkome grunnlag

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 12 Handsaming av personopplysningar for statistikk, analyse, forsking og retting av feil

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Inndelingslova
§ 4 Vedtak om samanslåing

• Kommunestyret

§ 5 Vedtak om deling

• Kommunestyret

§ 8 Initiativrett

• Kommunestyret

§ 9 Saksutgreiing

• Kommunestyret

§ 10 Innbyggjarhøyring

• Kommunestyret

§ 11 Utgifter

• Kommunestyret

§ 12 Skatteplikt o.a.

• Kommunestyret

§ 16 Interkommunalt samarbeid

• Kommunestyret

§ 19 Grensejusteringar

• Kommunestyret

§ 22 Garantiar

• Kommunestyret

§ 23 Skjønnsnemnd og overskjønnsnemnd

• Kommunestyret

§ 26 Fellesnemnd

• Kommunestyret

Interkommunale selskaper
§ 4 Selskapsavtale

• Kommunestyret

§ 6 Representantskapet og dets sammensetning

• Kommunestyret

§ 30 Uttreden
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• Kommunestyret

§ 32 Oppløsning

• Kommunestyret

Introduksjonsloven
§ 3 Kommunens ansvar for introduksjonsprogram

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5 Programmets varighet

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 6 Individuell plan

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 13 Utbetaling

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 14 Trekk i framtidige utbetalinger

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 15 Uriktige opplysninger

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 16 Refusjon i ytelser fra folketrygden

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 17 Rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 18 Kommunens ansvar for opplæring i norsk og samfunnskunnskap

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 19 Gjennomføring av opplæring i norsk og samfunnskunnskap

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 20 a Plikt til deltakelse i opplæring i mottak

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 20 b Kommunens ansvar for opplæring i mottak

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 24 Kommunens plikt til å føre internkontroll

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 25 a Personregister og plikt til å registrere opplysninger

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 25 b Pålegg om å utlevere personopplysninger

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 25 Behandling av personopplysninger

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 27 a Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
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• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Jordlova
§ 3 Handsaming av landbrukssaker

• Kommunestyret > Formannskap

§ 6 Arbeidsoppgåver

• Kommunestyret > Formannskap

§ 8 Driveplikt

• Kommunestyret > Formannskap

§ 8a. Fritak frå driveplikt

• Kommunestyret > Formannskap

§ 9 Bruk av dyrka og dyrkbar jord

• Kommunestyret > Formannskap

§ 12 Deling

• Kommunestyret > Formannskap

§ 19 Tilsyn

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Jordskiftelova
§ 1-5 Kven som kan reise sak

• Kommunestyret

§ 2-5 Utval av jordskiftemeddommarar

• Kommunestyret

Kirkeloven
§ 6 Menighetsrådets sammensetning

• Kommunestyret

§ 12 Sammensetningen av kirkelig fellesråd.

• Kommunestyret

§ 36 Konfirmasjonsopplæring.

• Kommunestyret

Kommunal forkjøpsrett til leiegårder
§ 2

• Kommunestyret

§ 3

• Kommunestyret

§ 5

• Kommunestyret

§ 7

• Kommunestyret

Kommuneloven
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§ 19-4 Samarbeidsavtale

• Kommunestyret

§ 3-2 Kommunevåpen og kommuneflagg

• Kommunestyret
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-1 Informasjon om kommunens og fylkeskommunens virksomhet

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Ordføreren

§ 5-4 Kommunestyrets og fylkestingets adgang til å delegere vedtaksmyndighet til andre rettssubjekter

• Kommunestyret

§ 5-5 Kommunestyrets og fylkestingets sammensetning

• Kommunestyret

§ 5-6 Formannskap og fylkesutvalg

• Kommunestyret
• Kommunestyret > Formannskap

§ 5-7 Utvalg

• Kommunestyret
• Kommunestyret > Samepolitisk utvalg
• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 5-8 Direkte valg til kommunedelsutvalg

• Kommunestyret

§ 5-9 Kommunestyre- og fylkestingskomiteer

• Kommunestyret

§ 5-10 Styre for institusjon

• Kommunestyret

§ 5-11 Partssammensatte utvalg (administrasjonsutvalg)

• Kommunestyret
• Kommunestyret > Administrasjonsutvalg

§ 5-12 Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet 
medvirkningsorgan for ungdom

• Kommunestyret > Ungdomsrådet
• Kommunestyret > Kommunalt råd for eldre
• Kommunestyret
• Kommunestyret > Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse

§ 5-14 Reglement for delegering og innstilling

• Kommunestyret

§ 5-15 Overdragelse av tariffavtalemyndighet

• Kommunestyret

§ 6-1 Ordførerens myndighet og oppgaver
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• Kommunestyret > Ordføreren
• Kommunestyret

§ 6-2 Valg av ordfører og varaordfører

• Kommunestyret

§ 7-1 Konstituerende møte i kommunestyret og fylkestinget

• Kommunestyret > Ordføreren
• Kommunestyret

§ 7-3 Utelukket fra valg

• Kommunestyret

§ 7-7 Avtalevalg

• Kommunestyret

§ 7-9 Uttreden og fritak

• Kommunestyret

§ 7-10 Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg

• Kommunestyret

§ 7-11 Suspensjon o.l.

• Kommunestyret

§ 8-3 Dekning av utgifter og økonomisk tap

• Kommunestyret

§ 8-4 Arbeidsgodtgjøring

• Kommunestyret

§ 8-5 Godtgjøring ved frikjøp

• Kommunestyret

§ 8-6 Ettergodtgjøring

• Kommunestyret

§ 8-7 Pensjonsordning

• Kommunestyret

§ 8-8 Rett til sykepenger

• Kommunestyret

§ 8-9 Rettigheter ved yrkesskade

• Kommunestyret

§ 8-10 Permisjoner

• Kommunestyret

§ 9-1 Opprettelse av kommunale eller fylkeskommunale foretak

• Kommunestyret

§ 9-2 Delegering av myndighet til kommunerådet eller fylkesrådet

• Kommunestyret

§ 9-3 Vedtekter

• Kommunestyret
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§ 9-5 Styrets sammensetning

• Kommunestyret

§ 9-7 Valgperiode for styremedlemmene

• Kommunestyret

§ 9-11 Daglig leder

• Kommunestyret

§ 10-1 Innføring og oppheving av parlamentarisk styreform

• Kommunestyret

§ 10-2 Kommuneråd og fylkesråd

• Kommunestyret

§ 10-4 Valg av kommuneråd eller fylkesråd

• Kommunestyret

§ 10-5 Utpeking av kommunerådsleder eller fylkesrådsleder

• Kommunestyret

§ 10-6 Politiske stillinger

• Kommunestyret

§ 10-8 Styrer

• Kommunestyret

§ 10-9 Forslagsrett

• Kommunestyret

§ 11-5 Møteoffentlighet

• Kommunestyret

§ 11-7 Fjernmøter

• Kommunestyret

§ 11-8 Hastesaker

• Kommunestyret
• Kommunestyret > Formannskap

§ 11-11 Fritak av personlige grunner

• Kommunestyret > Formannskap
• Kommunestyret > Administrasjonsutvalg
• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret

§ 11-12 Reglement for saksbehandling

• Kommunestyret

§ 11-13 Utvidet innsynsrett for folkevalgte organer

• Kommunestyret

§ 12-1 Innbyggerforslag

• Kommunestyret
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§ 12-2 Folkeavstemninger

• Kommunestyret

§ 13-1 Kommunedirektør. Myndighet og oppgaver

• Kommunestyret
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 13-2 Åremål

• Kommunestyret

§ 13-4 Møterett for ansattes representanter i folkevalgte organer

• Kommunestyret

§ 13-5 Pensjonsordning for ansatte

• Kommunestyret

§ 14-2 Kommunestyrets og fylkestingets plikter

• Kommunestyret

§ 14-3 Behandling av økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning

• Kommunestyret > Formannskap
• Kommunestyret

§ 14-5 Årsbudsjettets bindende virkning. Budsjettstyring

• Kommunestyret

§ 14-6 Årsregnskap og bokføring

• Kommunestyret

§ 14-7 Årsberetning

• Kommunestyret

§ 14-11 Inndekning av merforbruk i kommunekassen og fylkeskommunekassen

• Kommunestyret

§ 14-13 Finans- og gjeldsforvaltning

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret

§ 14-14 Vilkår for å ta opp lån

• Kommunestyret

§ 14-15 Lån til egne investeringer. Driftskreditt

• Kommunestyret

§ 14-16 Lån til andres investeringer. Lån til innfrielse av kausjoner

• Kommunestyret

§ 14-17 Lån til videre utlån og mottatte avdrag på videreutlån

• Kommunestyret

§ 14-19 Garantier

• Kommunestyret

§ 14-20 Pantsetting for andres gjeld

• Kommunestyret
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§ 14-21 Overdragelse av krav på skatter og avgifter

• Kommunestyret

§ 14-22 Motregning

• Kommunestyret
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 16-1 Rapportering til staten (KOSTRA)

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 17-1 Interkommunalt samarbeid

• Kommunestyret

§ 18-1 Interkommunalt politisk råd

• Kommunestyret

§ 18-3 Representantskap

• Kommunestyret

§ 18-4 Samarbeidsavtale

• Kommunestyret

§ 19-1 Kommunalt oppgavefellesskap

• Kommunestyret

§ 19-3 Representantskap

• Kommunestyret

§ 20-1 Vertskommunesamarbeid

• Kommunestyret

§ 20-2 Administrativt vertskommunesamarbeid

• Kommunestyret

§ 20-3 Vertskommunesamarbeid med felles, folkevalgt nemnd

• Kommunestyret

§ 20-4 Samarbeidsavtale

• Kommunestyret

§ 20-6 Klagebehandling i et vertskommunesamarbeid med felles, folkevalgt nemnd

• Kommunestyret

§ 20-8 Oppløsning og uttreden

• Kommunestyret

§ 22-1 Kommunestyrets og fylkestingets kontrollansvar

• Kommunestyret

§ 23-1 Kontrollutvalget

• Kommunestyret

§ 23-3 Forvaltningsrevisjon

• Kommunestyret
• Kommunestyret > Kontrollutvalget

§ 23-4 Eierskapskontroll
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• Kommunestyret
• Kommunestyret > Kontrollutvalget

§ 23-6 Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l.

• Kommunestyret
• Kommunestyret > Kontrollutvalget

§ 23-7 Sekretariatet

• Kommunestyret

§ 24-1 Valg av revisor

• Kommunestyret

§ 24-2 Revisors ansvar og myndighet

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 25-1 Internkontroll i kommunen og fylkeskommunen

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 25-2 Rapportering til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og statlig tilsyn

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 26-1 Eierskapsmelding

• Kommunestyret

§ 27-4 Opplysningsplikt ved lovlighetskontroll

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 28-4 Kommunens og fylkeskommunens orienteringsplikt og plikt til å vedta en tiltaksplan

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 29-2 Vedtak om betalingsinnstilling. Oppnevning av tilsynsnemnd

• Kommunestyret

§ 30-3 Innsyn og undersøkelser

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Konfliktrådsloven
§ 3 Konfliktrådsleder, ungdomskoordinator og meklere

• Kommunestyret

§ 4 Oppnevning av konfliktrådsmeklere

• Kommunestyret

Konsesjonsloven
§ 2 Virkemiddel

• Kommunestyret

§ 5 Unntak på grunnlag av erververens stilling

• Kommunestyret

§ 7 Nedsatt konsesjonsgrense for bebygd eiendom

• Kommunestyret

§ 10 Særlige forhold ved avgjørelser av saker etter forskrift om nedsatt konsesjonsgrense
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• Kommunestyret

§ 11 Vilkår for konsesjon

• Kommunestyret

§ 13 Frist for søknad om konsesjon

• Kommunestyret

§ 14 Forskrift om saksbehandlingen

• Kommunestyret

§ 16 Overtredelse av konsesjonsvilkår

• Kommunestyret

§ 17 Kontroll med at vilkår overholdes m.m.

• Kommunestyret

§ 18 Frist til å ordne forholdet når konsesjon ikke er gitt

• Kommunestyret

§ 20 Forbud mot forringelse av eiendommen

• Kommunestyret

Kosmetikklova
§ 16 Tilsyn og vedtak

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Krigspensjonering for militærpersoner
§ 30

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Krigspensjon for sivile
§ 39

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Krigsskadeerstatningsloven
§ 6 Bistand fra myndigheter og institusjoner

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 7 Skademelding

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Krigsskadestønadsloven
§ 37 Bistand fra myndigheter

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Krisesenterlova
§ 2 Krav til krisesentertilbodet

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3 Individuell tilrettelegging av tilbod

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
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§ 4 Samordning av tenester

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 8 Internkontroll

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Kulturlova
§ 4 Fylkeskommunens og kommunens oppgåver

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5 Felles oppgåver

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Kulturminneloven
§ 12 Eiendomsretten til løse kulturminner

• Kommunestyret > Formannskap
• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 22 Regler for saksbehandling

• Kommunestyret
• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 25 Meldeplikt for offentlige organer

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling
• Kommunestyret > Formannskap

Lakse- og innlandsfiskloven
§ 7 Regulering av utbygging og annen virksomhet

• Kommunestyret > Formannskap

§ 7a.Nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder

• Kommunestyret > Formannskap

§ 23 Fiske på kommunal grunn

• Kommunestyret > Formannskap

§ 25 Organisering av fiskeforvaltningen i vassdrag

• Kommunestyret > Formannskap

§ 25a Driftsplanlegging

• Kommunestyret > Formannskap

§ 27 Pålegg om salg av fiskekort

• Kommunestyret > Formannskap

§ 28 Pålegg om fiskekulturtiltak

• Kommunestyret > Formannskap

§ 30 Fiskeravgift

• Kommunestyret > Formannskap

§ 31 Tvist om grenser m.m.

• Kommunestyret > Formannskap
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§ 36 Fiske i friløpet, tilstopping.

• Kommunestyret > Formannskap

§ 42 Kontroll, oppsyn og overvåking

• Kommunestyret > Formannskap

§ 47 Utkasting og administrativ inndragning

• Kommunestyret > Formannskap

Likestillings- og diskrimineringsloven
§ 13 Forbud mot å trakassere

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 17 Universell utforming

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 18 Særlig om universell utforming av IKT

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 19 Plikt til å arbeide aktivt for å fremme universell utforming

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 20 Rett til individuell tilrettelegging av kommunale tjenester

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 21 Rett til individuell tilrettelegging for elever og studenter

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 22 Rett til individuell tilrettelegging for arbeidssøkere og arbeidstakere

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 23 Rett til individuell tilrettelegging for gravide arbeidssøkere, arbeidstakere, elever og studenter

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 24 Offentlige myndigheters aktivitets- og redegjørelsesplikt

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 26 Arbeidsgivers aktivitetsplikt

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Administrasjonsutvalg
• Kommunestyret

§ 26a Arbeidsgivers redegjørelsesplikt

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 26b Arbeidsgivers opplysningsplikt om likestillingsarbeid

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 27 Innhold i læremidler og undervisning

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 28 Kjønnsbalanse i offentlige utvalg mv.

• Kommunestyret

§ 29 Diskrimineringsforbudet i arbeidsforhold mv.
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• Kommunestyret

§ 30 Forbud mot innhenting av opplysninger i ansettelsesprosesser

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 31 Arbeidsgivers opplysningsplikt overfor arbeidssøker

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 32 Arbeidsgivers opplysningsplikt om lønn

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 33 Arbeidstakeres rettigheter ved foreldrepermisjon

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 34 Lik lønn for arbeid av lik verdi

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Luftfartsloven
§ 7-6 Når konsesjon kan gis

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 7-13 Utarbeidelse av plan etter § 7-12

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

Markaloven
§ 6 Kommunale og statlige planer

• Kommunestyret > Formannskap

§ 7 Unntak for tiltak i kommunale eller statlige planer

• Kommunestyret > Formannskap

§ 8 Gjennomgang av planer som gjelder innenfor Markagrensen

• Kommunestyret > Formannskap

§ 9 Tilrettelegging for ferdsel, stier og løyper

• Kommunestyret > Formannskap

§ 15 Dispensasjon

• Kommunestyret > Formannskap

§ 17 Tilsyn og kontroll

• Kommunestyret > Formannskap

§ 18 Retting og avbøtende tiltak

• Kommunestyret > Formannskap

Matloven
§ 23 Tilsyn og vedtak

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Matrikkellova
§ 5 Matrikkeleiningar

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5a Matrikkelstyresmaktene
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• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 6 Krav om oppmålingsforretning før matrikkelføring

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 7 Krav om klarlagd grense før tinglysing av heimelsovergang (Ikke i kraft)

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 9 Kven som kan krevje matrikulering

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 14 Registrering av jordsameige

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 16 Grensejustering

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 17 Klarlegging av eksisterande grense

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 18 Samanslåing av eksisterande matrikkeleiningar

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 19 Avtale om eksisterande grense

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 20 Fastsetjing av samla fast eigedom

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 21 Fastsetjing av offisiell adresse

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 22 Generelt om føring av matrikkelen

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 23 Tildeling av matrikkelnummer

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 24 Tinglysing og utferding av matrikkelbrev m.m.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 25 Matrikkelføring av opplysningar om bygningar, adresser, eigarseksjonar, kommunale pålegg o.a.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 26 Retting av opplysningar i matrikkelen og sletting av matrikkeleining

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 27 Komplettering av opplysningane i matrikkelen

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 29 Innsyn i matrikkelen

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 31 Bruk av matrikkelnemningar i offentleg saksbehandling, bruk av kart saman med matrikkelen, o.a.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 32 Offentlege gebyr og betaling for matrikkelopplysningar
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• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 33 Oppmålingsforretning

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 35 Rekvisisjon og fullføring av oppmålingsforretning

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 39 Geodetisk grunnlag

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 42 Fjerning av merke og signal

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 44 Ekspropriasjon

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 48 Tvangsmulkt

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Merverdiavgiftskompensasjonsloven
§ 12 Regnskap og kontroll

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Merverdiavgiftsloven
§ 2-1 Registreringsplikt

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 2-3 Frivillig registrering

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Miljøinformasjonsloven
§ 8 Det offentliges ansvar for å ha og tilgjengeliggjøre miljøinformasjon

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Mineralloven
§ 12 Prøveuttak

• Kommunestyret > Formannskap

Motorferdselloven
§ 4 Tillatelser med hjemmel direkte i loven

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4a Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5 Generelle tillatelser etter vedtak

• Kommunestyret
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 6 Tillatelser etter søknad

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
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Mållova
§ 1

• Kommunestyret

§ 5

• Kommunestyret

Naturmangfoldloven
§ 7 Prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§8 til 12

• Kommunestyret

§ 18 Annet uttak av vilt og lakse- og innlandsfisk etter vurdering av myndighetene

• Kommunestyret

§ 41 Saksbehandling

• Kommunestyret

§ 43 Høring av forslag til verneforskrift

• Kommunestyret

§ 47 Skjøtsel av verneområder

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 48 Dispensasjon fra vernevedtak

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 53 Utvelgingens generelle betydning

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 56 Kunngjøring og klage

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 68 Miljøvedtaksregister

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Naturskadeloven
§ 20

• Kommunestyret > Formannskap

§ 21

• Kommunestyret > Formannskap

§ 22

• Kommunestyret > Formannskap

§ 23

• Kommunestyret > Formannskap

§ 24

• Kommunestyret > Formannskap

NAV-loven
§ 8. Gjensidig bistand mellom Arbeids- og velferdsetaten og sosialtjenesten

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
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§ 13. Felles lokale kontorer

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 14. Samarbeid og oppgavedeling

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Næringsberedskapsloven
§ 5 Offentlige myndigheters ansvar ved krisehåndtering (ansvarsprinsippet)

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 10 Umiddelbar iverksettelse av særskilte tiltak

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 11 Lokale og regionale myndigheters oppgaver

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 17 Kompensasjon til næringsdrivende

• Kommunestyret > Formannskap

Odelslova
§ 30 Når stat eller kommune har tatt over odelsjord

• Kommunestyret

§ 32 Oreigning, oreigningsliknande tilfelle og makeskifte

• Kommunestyret

Offentleglova
§ 3 Hovudregel

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 6 Forbod mot forskjellsbehandling

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 8 Hovudregel om gratis innsyn

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 10 Plikt til å føre journal. Tilgjengeleggjering av journalar og dokument på Internett

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Opplæringslova
§ 1-3 Tilpassa opplæring

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 1-5 Forsøksverksemd

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 2-2 Omfanget av grunnskoleopplæringa i tid

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 2-3 Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
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• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 2-3a. Fritak frå aktivitetar m.m. i opplæringa

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 2-5 Målformer i grunnskolen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret

§ 2-6 Teiknspråkopplæring i grunnskolen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 2-7 Kvensk- eller finskopplæring for elevar med kvensk/norskfinsk bakgrunn

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 2-8 Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 2-11 Permisjon frå den pliktige opplæringa

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 2-14 Punktskriftopplæring m.m.

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 2-15 Rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 2-16 Opplæring av elevar med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK)

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4A-1. Rett til grunnskoleopplæring for vaksne

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4A-2. Rett til spesialundervisning på grunnskolens område

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4A-4. Kommunen og fylkeskommunen si plikt til å sørgje for grunnskoleopplæring og vidaregåande 
opplæring for vaksne

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4A-5. Kompetansekrav for undervisningspersonell

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4A-7. Skyss m.m.

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
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• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4A-8. Rådgiving

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4A-9. Bortvising

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4A-12. Tilpassa opplæring

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4A-13. Opplæring av vaksne med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK)

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-1 Rett til spesialundervisning

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-3 Sakkunnig vurdering

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 5-4 Nærmare om saksbehandlinga i samband med vedtak om spesialundervisning

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 5-5 Unntak frå reglane om innhaldet i opplæringa

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 5-6 Pedagogisk-psykologisk teneste

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-2 Samisk opplæring i grunnskolen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 7-1 Skyss og innlosjering i grunnskolen

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 7-3 Skyss for funksjonshemma og mellombels skadde eller sjuke

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 7-4 Reisefølgje og tilsyn

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 8-1 Skolen

• Kommunestyret
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• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 8-2 Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 9-1 Leiing

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 9-2 Rådgiving og skolebibliotek

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 9-3 Utstyr

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 9-4 Lærebøker og andre læremiddel

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 9-5 Skoleanlegga

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 9-6 Om reklame i skolen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 9A-2 Retten til eit trygt og godt skolemiljø

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 9A-3 Nulltoleranse og systematisk arbeid

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 9A-4 Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 9A-5 Skjerpa aktivitetsplikt dersom ein som arbeider på skolen, krenkjer ein elev

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 9A-6 Fylkesmannen si handheving av aktivitetsplikta i enkeltsaker

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 9A-7 Det fysiske miljøet

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 9A-8 Elevdeltaking i arbeidet med skolemiljøet

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 9A-9 Informasjonsplikt og rett til å uttale seg

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
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§ 9A-10 Ordensreglement

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 9A-11 Bortvising

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 9A-13 Tvangsmulkt

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 10-2 Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 10-4 Utlysing av stillingar

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 10-5 Val mellom fleire søkjarar

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 10-6 Mellombels tilsetjing

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 10-6aTilsetjing på vilkår

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 10-7 Praksisplassar i skolen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 10-8 Kompetanseutvikling

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 10-9 Politiattest og forbod mot tilsetjing

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 10-10 Tariffavtalar om lønns- og arbeidsvilkår

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 10-11 Personale som ikkje er tilsett i undervisningsstilling og som skal hjelpe til i opplæringa

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 11-1 Samarbeidsutval ved grunnskolar

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 11-1a Skolemiljøutval ved grunnskolar

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 11-2 Elevråd ved grunnskolar

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren
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§ 13-1 Plikt for kommunen til å sørgje for grunnskoleopplæring

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 13-3b Plikt for kommunen og fylkeskommunen til å sørgje for ulykkesforsikring

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 13-3d Plikt for kommunen og fylkeskommunen til å sørgje for foreldresamarbeid

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 13-4 Ansvaret for skoleskyss m.m.

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 13-7 Skolefritidsordninga

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 13-7a Plikt for kommunen til å ha tilbod om leksehjelp

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 13-10 Ansvarsomfang

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 14-3 Kommunalt tilsyn med heimeopplæring

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 15-3 Opplysningsplikt til barnevernet

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 15-4 Opplysningsplikta til sosialtenesta

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 15-5 Plikt til å delta i arbeidet med individuell plan

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 15-6 Rett til å ta avgjerder på vegner av barnet når barnevernstenesta har overteke omsorga

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 15-7 Oppfylling av enkeltvedtak som er kjent ugyldig

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

Opplæringslovforskriften
§ 1-1 Opplæringa i grunnskolen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 1-1a Rett til fysisk aktivitet

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 1-3 Vidaregåande opplæring

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
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§ 1-4 Tid til opplæring og eksamen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 1-6 Rammer for dagleg skoletid i grunnskolen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 1-8 Opplæring i framandspråk, språkleg fordjuping og arbeidslivsfag i grunnskolen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 1-9 Nærmare om opplæring i framandspråk, språkleg fordjuping og arbeidslivsfag i grunnskolen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 1-14 Opplæring i valfag på ungdomstrinnet

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 1-15 Tilbod om fag frå vidaregåande opplæring til elevar på ungdomstrinnet

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 1-16 Godkjenning innan vidaregåande opplæring av tidlegare bestått opplæring i Noreg eller i 
utlandet

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 1A-1 Leksehjelp i grunnskolen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 2-1 Skolebasert vurdering

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 2-2 Rapportering frå kommunen og fylkeskommunen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 2-3 Nasjonale undersøkingar om læringsmiljøet for elevane

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 2-3a Nasjonale undersøkingar om læringsmiljøet for lærlingar og lærekandidatar

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 2-4 Prøver, utvalsprøver og andre undersøkingar

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-1 Rett til vurdering

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-7 Varsling

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-20 Fritak frå vurdering med karakter for elevar med individuell opplæringsplan

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-21 Fritak frå vurdering med karakter for minoritetsspråklege elevar som nyleg har kome til Noreg

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-22 Fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-23 Fritak frå vurdering med karakter i faget kroppsøving

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
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§ 3-25 Generelle føresegner

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-26 Melding av elevar til eksamen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-27 Melding av privatistar til eksamen i vidaregåande opplæring

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-28 Sentralt gitt eksamen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-29 Lokalt gitt eksamen i grunnskolen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-30 Lokalt gitt eksamen i vidaregåande opplæring

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-31 Hjelpemiddel til eksamen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-32 Særskild tilrettelegging av eksamen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-37 Annullering av eksamen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-39 Forsvarleg system for føring av karakterar og fråvær

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-40 Vitnemål i grunnskolen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-41 Føring av fråvær i grunnskolen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-42 Vitnemål i vidaregåande opplæring

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-43 Førstegongsvitnemål

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-45 Kompetansebevis

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-48 Fag-/sveineprøve, praksisbrevprøve og kompetanseprøve

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-49 Melding til fag-/sveineprøve, praksisbrevprøve og kompetanseprøve

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-52 Prøvenemnd for fag- og sveineprøve

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-54 Gjennomføring av fag- og sveineprøva

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
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§ 3-55 Vurdering av fag- og sveineprøva

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-56 Samla krav til praksis før fag- eller sveineprøve for kandidatar for fagbrev på jobb

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-57 Utarbeiding, innhald og vurdering av praksisbrevprøva og kompetanseprøva

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-58 Oppbevaring av prøvearbeid for fag- og sveineprøva

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-59 Ny fag-/sveineprøve, praksisbrevprøve og kompetanseprøve

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-61 Særleg tilrettelegging av fag-/sveineprøva, praksisbrevprøva og kompetanseprøva

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-62 Reaksjonsmåtar ved fusk

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 3-63 Bortvising frå fag-/sveineprøva, praksisbrevprøva og kompetanseprøva

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4-1 Rett til vurdering

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4-9 Halvårsvurdering i fag

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4-12 Standpunktkarakterar i fag

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4-13 Realkompetansevurdering

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4-14 Fritak frå vurdering med karakter for deltakarar med individuell opplæringsplan

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4-15 Fritak frå vurdering i skriftleg sidemål

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4-17 Fritak frå eksamen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4-18 Generelle føresegner

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4-19 Melding av deltakarar til eksamen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4-21 Sentralt gitt eksamen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4-22 Lokalt gitt eksamen i grunnskolen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
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§ 4-23 Lokalt gitt eksamen i vidaregåande opplæring

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4-24 Hjelpemiddel til eksamen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4-25 Særskild tilrettelegging av eksamen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4-29 Bortvising frå eksamen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4-30 Annullering av eksamen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4-32 Forsvarleg system for føring av karakterar

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4-33 Vitnemål i grunnskolen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4-35 Unntak for deltakarar frå vilkåra for å få vitnemål i yrkesfaglege utdanningsprogram

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 4-36 Kompetansebevis

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 5-14 Klage på bedømminga av fag- og sveineprøve og kompetanseprøve i vidaregåande opplæring

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-2 Lokal forskrift om inntak

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-4 Bruk av retten til vidaregåande opplæring

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-5 Fulltidselev og deltidselev

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-6 Utvekslingselevar

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-7 Informasjonsplikt

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-8 Søknadsfrist

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-9 Krav til søknaden

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-11 Særlege reglar om inntak til einskilde utdanningsprogram

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-13 Vilkår for inntak til Vg1

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg
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§ 6-14 Rekkjefølgje ved inntak til Vg1

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-15 Fortrinnsrett til eit særskilt utdanningsprogram

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-18 Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter opplæringslova § 3-9

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-22 Søkjarar som har rett til spesialundervisning, og som manglar vurdering med karakter i meir enn
halvparten av faga

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-23 Søkjarar som hatt rett til særskild språkopplæring etter opplæringslova § 2-8, og som manglar 
vurdering med karakter i meir enn halvparten av faga

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-24 Søkjarar utan talkarakterar eller utan samanliknbart karaktergrunnlag

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-25 Søkjarar som av andre særlege grunnar må behandlast individuelt

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-26 Søkjarar utan vurdering med karakter i halvparten av faga

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-27 Deltidselevar til Vg1

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-30 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-32 Fortrinnsrett for søkjarar med vedtak om utvida tid

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-35 Søkjarar med enkeltvedtak om spesialundervisning eller planlagd grunnkompetanse

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-37 Inntak på individuelt grunnlag som fulltidselev for søkjarar som ikkje har bestått i alle fag

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-38 Søkjarar som av andre særlege grunnar må behandlast individuelt

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-39 Deltidselevar til Vg2 eller Vg3

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-42 Saksbehandling

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-46 Realkompetansevurdering av vaksne med rett til vidaregåande opplæring ved inntak

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-47 Krav til saksbehandling for vaksne med rett til vidaregåande opplæring
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• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6-48 Inntak av vaksne utan rett

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6A-2 Lokal forskrift om formidling

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6A-3 Informasjonsplikt

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6A-4 Søknadsfrist

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6A-5 Krav til søknad

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6A-6 Formidling av lærlingar og lærekandidatar

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6A-7 Avtale om anna organisering av opplæringa

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6A-8 Unntak frå opplæringsordninga for lærling eller lærekandidat med nedsett funksjonsevne

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6A-9 Rett til Vg3 i skole

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 6A-10 Formidling av vaksne

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 8-1 Plikt til å sørgje for ulykkesforsikring for elevar

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 9-3 Ansvaret for røystinga

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 9-4 Røystinga

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 10-1 Fylkekommunens ansvar

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 11-4 Fylkeskommunalt tilskott til lærebedrift

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 11-5 Tap av godkjenning

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 11-8 Generelt om godskriving

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 11-15 Dispensasjon frå godskrivingsreglane

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 12-1 Tryggleik for elevane
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• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 13-3 Oppgåver

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 15-1 Framgangsmåte

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 17-1 Elevens rett til læremiddel på eiga målform

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 17-3 Ansvaret til skoleeigar

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 18-1 Kommunen sitt økonomiske ansvar for elevar som får opplæring utanfor bustadkommunen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 19-5 Fylkeskommunen sitt økonomiske ansvar for utgifter til opphald

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 19-6 Fylkeskommunen sitt økonomiske ansvar for utgifter til læremiddel og utstyr

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 19-7 Satsar for refusjon

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 19-8 Satsar for refusjon

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 20-1 Formålet med foreldresamarbeid

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 20-3 Foreldresamarbeid i grunnskolen

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 20-4 Foreldresamarbeid i vidaregåande opplæring

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 21-1 Tilgang til skolebibliotek

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

§ 22-4 Ansvar

• Kommunestyret > Utvalg for oppvekst og omsorg

Oreigningslova
§ 2

• Kommunestyret

Panteloven
§ 6-1 Lovbestemt pant i fast eiendom

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Partiloven
§ 10 Overordnede prinsipper for offentlig støtte

• Kommunestyret
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Pasientjournalloven
§ 7 Krav til behandlingsrettede helseregistre

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 8 Virksomheters plikt til å sørge for behandlingsrettede helseregistre

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 14 Registrering og melding av helseopplysninger

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 18 Informasjon og innsyn

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 19 Helseopplysninger ved helsehjelp

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 22 Sikring av konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 23 Internkontroll

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 24 Overdragelse eller opphør av virksomhet

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Pasient- og brukerrettighetsloven
§ 2-1 a Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 2-1 b Rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 2-1 e Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-6 a Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4A-5 Vedtak om helsehjelp som pasienten motsetter seg

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 6-1 Barns rett til helsekontroll

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 6-4 Barns rett til undervisning i helseinstitusjon

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 7-7 Forvaltningslovens anvendelse

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 7-8 Oppfyllelse av enkeltvedtak som er kjent ugyldig

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Pasientskadeloven
§ 7 Plikt til å betale tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning for den offentlige helse- og 
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omsorgstjenesten

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Personopplysningsloven
§ 12 a Adgang for offentlige myndigheter til å utlevere personopplysninger i arbeidet mot 
arbeidslivskriminalitet

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Plan- og bygningsloven
§ 1-1 Lovens formål

• Kommunestyret

§ 1-4 Plan- og bygningsmyndighetenes oppgaver og andre myndigheters plikter overfor plan- og 
bygningsmyndighetene

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Formannskap

§ 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag

• Kommunestyret
• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Formannskap

§ 1-9 Forholdet til forvaltningsloven og klage

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 2-1 Kart og stedfestet informasjon

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 2-2 Kommunalt planregister

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3-2 Ansvar og bistand i planleggingen

• Kommunestyret > Formannskap
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3-3 Kommunens planoppgaver og planleggingsmyndighet

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Formannskap
• Kommunestyret

§ 3-6 Felles planleggingsoppgaver

• Kommunestyret > Formannskap
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3-7 Overføring av planforberedelse til statlig eller regional myndighet

• Kommunestyret > Formannskap

§ 4-1 Planprogram

• Kommunestyret > Formannskap

§ 4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
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§ 4-3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse

• Kommunestyret
• Kommunestyret > Formannskap
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-1 Medvirkning

• Kommunestyret > Formannskap
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-2 Høring og offentlig ettersyn

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Formannskap

§ 5-3 Regionalt planforum

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-4 Myndighet til å fremme innsigelse til planforslag

• Kommunestyret > Formannskap

§ 5-6 Mekling og avgjørelse av departementet

• Kommunestyret > Formannskap

§ 5-7 Søksmål om gyldigheten av innsigelse og departementets avgjørelse

• Kommunestyret > Formannskap

§ 6-4 Statlig arealplan

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 7-1 Regional planstrategi

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 7-2 Behandling og virkning av regional planstrategi

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Formannskap

§ 8-1 Regional plan

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Formannskap

§ 8-3 Utarbeiding av regional plan

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Formannskap

§ 8-4 Vedtak av regional plan

• Kommunestyret

§ 8-5 Regional planbestemmelse

• Kommunestyret > Formannskap

§ 9-1 Interkommunalt plansamarbeid

• Kommunestyret

§ 9-2 Organisering

• Kommunestyret
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§ 9-3 Planprosess og planinnhold

• Kommunestyret

§ 9-4 Overføring til regional plan

• Kommunestyret

§ 9-5.Uenighet

• Kommunestyret

§ 9-6 Gjennomføring og endring

• Kommunestyret

§ 9-7 Plansamarbeid mellom regioner og kommuner

• Kommunestyret

§ 10-1 Kommunal planstrategi

• Kommunestyret

§ 11-1 Kommuneplan

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 11-2 Kommuneplanens samfunnsdel

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 11-3 Virkningen av kommuneplanens samfunnsdel

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 11-4 Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplan og rullering av handlingsdel

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 11-5 Kommuneplanens arealdel

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 11-7 Arealformål i kommuneplanens arealdel

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 11-8 Hensynssoner

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 11-9 Generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 11-10 Bestemmelser til arealformål etter § 11-7 nr. 1, 2, 3 og 4

• Kommunestyret > Formannskap

§ 11-11 Bestemmelser til arealformål etter § 11-7 nr. 5 og 6

• Kommunestyret > Formannskap

§ 11-12 Oppstart av arbeid med kommuneplan

• Kommunestyret
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 11-13 Utarbeiding av planprogram

• Kommunestyret > Formannskap
• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret
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§ 11-14 Høring av planforslag

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 11-15 Vedtak av kommuneplan

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret

§ 11-16 Innsigelse og vedtak av departementet

• Kommunestyret

§ 11-17 Endring og oppheving av kommuneplanens arealdel

• Kommunestyret

§ 12-1 Reguleringsplan

• Kommunestyret > Formannskap

§ 12-2 Områderegulering

• Kommunestyret > Formannskap
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 12-3 Detaljregulering

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Formannskap

§ 12-4 Rettsvirkning av reguleringsplan

• Kommunestyret > Formannskap

§ 12-5 Arealformål i reguleringsplan

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 12-6 Hensynssoner i reguleringsplan

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 12-7 Bestemmelser i reguleringsplan

• Kommunestyret

§ 12-8 Oppstart av reguleringsplanarbeid

• Kommunestyret > Formannskap

§ 12-9 Behandling av planprogram for planer med vesentlige virkninger

• Kommunestyret > Formannskap

§ 12-10 Behandling av reguleringsplanforslag

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 12-11 Behandling av private reguleringsplanforslag

• Kommunestyret > Formannskap

§ 12-12 Vedtak av reguleringsplan

• Kommunestyret

§ 12-13 Innsigelse og vedtak av departementet

• Kommunestyret > Formannskap

§ 12-14 Endring og oppheving av reguleringsplan

• Kommunestyret > Formannskap
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§ 12-15 Felles behandling av reguleringsplanforslag og byggesøknad

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 13-1 Midlertidig forbud mot tiltak

• Kommunestyret > Formannskap

§ 13-2 Varighet og frist

• Kommunestyret > Formannskap

§ 13-3 Fristforlengelse

• Kommunestyret > Formannskap

§ 14-2 Utarbeiding og behandling av utredningsprogram og konsekvensutredning

• Kommunestyret > Formannskap

§ 14-3 Hensyntaken til konsekvensutredningen ved vedtak i saken

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 14-4 Konsekvensutredninger ved grenseoverskridende virkninger

• Kommunestyret > Formannskap

§ 14-5 Kostnader

• Kommunestyret > Formannskap

§ 14-6 Forskrift

• Kommunestyret > Formannskap

§ 15-1 Grunneierens rett til å kreve innløsning ved kommuneplanens arealdel

• Kommunestyret > Formannskap

§ 15-2 Grunneierens rett til å kreve innløsning ved reguleringsplan

• Kommunestyret > Formannskap

§ 15-3 Erstatning for tap ved reguleringsplan

• Kommunestyret > Formannskap

§ 16-2 Ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan

• Kommunestyret

§ 16-3 Ekspropriasjon uavhengig av reguleringsplan

• Kommunestyret

§ 16-4 Ekspropriasjon til vann- og avløpsanlegg mv.

• Kommunestyret

§ 16-5 Grunneiers rett til ekspropriasjon til atkomst, avløpsanlegg og fellesareal samt parkbelte i 
industriområde

• Kommunestyret

§ 16-6 Tomtearrondering

• Kommunestyret

§ 16-7 Tidspunkt for ekspropriasjon

• Kommunestyret

§ 16-8 Forsøkstakst

• Kommunestyret
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§ 16-9 Utvidelse av ekspropriasjon

• Kommunestyret

§ 16-10 Erstatningstomt, midlertidig husrom

• Kommunestyret > Formannskap

§ 16-11 Statens og fylkets overtakelse av eiendom

• Kommunestyret

§ 17-2 Forutsetning for bruk av utbyggingsavtaler

• Kommunestyret

§ 17-4 Saksbehandling og offentlighet

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 18-1 Krav til opparbeidelse av veg og hovedledning for vann og avløpsvann

• Kommunestyret > Formannskap

§ 18-2 Krav til opparbeidelse av fellesareal og av parkbelte i industriområde

• Kommunestyret > Formannskap

§ 18-4 Refusjonsenheten

• Kommunestyret > Formannskap

§ 18-6 Refusjonspliktig areal

• Kommunestyret > Formannskap

§ 18-7 Fordelingsfaktorene

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 18-8 Godkjenning av planer og foreløpig beregning av refusjon

• Kommunestyret > Formannskap

§ 18-9 Fastsetting av refusjon

• Kommunestyret > Formannskap

§ 19-1 Søknad om dispensasjon

• Kommunestyret > Formannskap

§ 19-2 Dispensasjonsvedtaket

• Kommunestyret > Formannskap

§ 19-3 Midlertidig dispensasjon

• Kommunestyret > Formannskap

§ 19-4 Dispensasjonsmyndigheten

• Kommunestyret > Formannskap

§ 20-1 Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 20-2 Søknadsplikt

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 20-4 Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
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§ 20-5 Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 20-8 Unntak fra krav i loven for visse skjermingsverdige objekter

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 21-1 Forhåndskonferanse

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 21-2 Søknad om tillatelse

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 21-3 Nabovarsel

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 21-4 Behandling av søknaden i kommunen

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 21-5 Den kommunale bygningsmyndighetens samordningsplikt

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 21-6 Privatrettslige forhold

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 21-7 Tidsfrister med særskilte virkninger

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 21-8 Andre tidsfrister

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 21-9 Bortfall av tillatelse

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 21-10 Sluttkontroll og ferdigattest

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 23-1 Ansvar i byggesaker

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 23-3 Krav til ansvarlig foretak. Omfang og varighet av ansvaret

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 24-1 Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og utførelse

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 25-1 Tilsynsplikt

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 25-2 Gjennomføring av tilsynet

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 25-3 Tilsyn fra overordnet myndighet

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 26-1 Opprettelse og endring av eiendom

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
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§ 27-1 Vannforsyning

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 27-2 Avløp

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 27-3 Tilknytning til eksisterende private anlegg

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 27-4 Atkomst

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 27-5 Fjernvarmeanlegg

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 28-1 Byggegrunn, miljøforhold mv.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 28-2 Sikringstiltak ved byggearbeid mv.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 28-3 Tiltak på nabogrunn

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 28-4 Sikring ved gjerde

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 28-5 Orden på og bruk av ubebygd areal. Sikringstiltak ved byggverk mv.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 28-6 Sikring av basseng, brønn og dam

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 28-7 Den ubebygde del av tomta. Fellesareal

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 29-2 Visuelle kvaliteter

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 29-4 Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 29-6 Tekniske installasjoner og anlegg

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 29-9 Heis, rulletrapp og rullende fortau. Sikkerhetskontroll

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 30-2 Byggverk og virksomhet som kan medføre fare eller særlig ulempe

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 30-3 Skilt- og reklameinnretninger

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 30-4 Andre varige konstruksjoner eller anlegg. Vesentlige terrenginngrep mv.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
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§ 31-1 Ivaretakelse av kulturell verdi ved arbeid på eksisterende byggverk

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 31-2 Tiltak på eksisterende byggverk

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 31-3 Sikring og istandsetting. Frakobling av vann- og avløpsledning

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 31-5 Pålegg om og forbud mot riving

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 31-6 Bruksendring og riving av bolig

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 31-7 Tilsyn med eksisterende byggverk og arealer

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 31-8 Utbedringsprogram

• Kommunestyret > Formannskap

§ 32-1 Plikt til å forfølge ulovligheter

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 32-2 Forhåndsvarsel

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 32-3 Pålegg om retting og pålegg om stans

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 32-4 Pålegg om stans og opphør med øyeblikkelig virkning

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 32-5 Tvangsmulkt

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 32-6 Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbud

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 32-7 Tvangsfullbyrdelse

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 32-8 Overtredelsesgebyr

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 32-8a Overtredelsesgebyr for brudd på reglene om konsekvensutredninger

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 32-10 Samordning av sanksjoner

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 33-1 Gebyr

• Kommunestyret

§ 33-2 Undersøkelse på fast eiendom

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
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§ 34-2 Overgangsbestemmelser til plandelen

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 34-4 Overgangsbestemmelser til byggesaksdelen

• Kommunestyret > Formannskap

Pliktavleveringslova
§ 5 Kven som skal avlevera m.m.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Politiloven
§ 14 Politivedtekter

• Kommunestyret

Psykisk helsevernloven
§ 3-1 Legeundersøkelse

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3-2 Vilkår for vedtak om tvungen observasjon

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3-3 a Vedtak om tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3-6 Varslings- og bistandsplikt for offentlig myndighet

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-1 Individuell plan

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Regnskapsloven
§ 1- 2 Regnskapspliktige

• Kommunestyret

Reindriftsloven
§ 62 Distriktsplaner

• Kommunestyret

§ 65 Ferdsel i område hvor rein beiter

• Kommunestyret

§ 70 a Saksbehandlingen av erstatningskrav

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Rekvisisjonsloven
§ 4

• Kommunestyret

§ 8

• Kommunestyret

§ 11
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• Kommunestyret

§ 23

• Kommunestyret

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne
§ 1

• Kommunestyret

§ 2

• Kommunestyret

§ 3

• Kommunestyret

§ 4

• Kommunestyret

§ 5

• Kommunestyret

§ 6

• Kommunestyret

§ 7

• Kommunestyret

Sameloven
§ 3-9 Samisk i den kommunale forvaltning

• Kommunestyret

Serveringsloven
§ 3 Bevilling

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5 Krav om etablererprøve

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 8 Krav til søknaden

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 9 Innhenting av uttalelser

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 10 Behandlingsfrist

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 11 Opplysnings- og meldeplikt

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 13 Kontroll

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 18 Suspensjon av bevilling

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
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§ 19 Tilbakekall av serveringsbevilling

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 22 Overdragelse av serveringssted

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 24 Bortfall av bevilling ved død

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Sikkerhetsloven
§ 4-1 Sikkerhetsstyring

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-2 Vurdering av risiko

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-3 Plikt til å gjennomføre sikkerhetstiltak og øvelser

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-4 Krav til dokumentasjon

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-5 Varslingsplikt

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-2 Beskyttelse av skjermingsverdig informasjon

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-3 Sikkerhetsgradert informasjon

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 6-2 Beskyttelse av skjermingsverdige informasjonssystemer

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 6-4 Overvåking av skjermingsverdige informasjonssystemer

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 6-5 Inntrengingstesting av skjermingsverdige informasjonssystemer

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 6-6 Kommunikasjons- og innholdskontroll av informasjonssystemer

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 7-3 Beskyttelse av objekter og infrastruktur

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 7-4 Testing av sikkerhetstiltak

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 9-2 Sikkerhetsavtale med leverandør

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 9-4 Varslingsplikt og myndighet til å fatte vedtak ved anskaffelser til skjermingsverdig 
informasjonssystem, objekt og infrastruktur

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 10-1 Meldeplikt ved erverv av virksomhet
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• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 10-2 Behandling av melding om erverv av virksomhet

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Sivilbeskyttelsesloven
§ 12 Kommunens plikter

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 13 Anskaffelse, lagring og vedlikehold av Sivilforsvarets materiell

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 14 Kommunal beredskapsplikt - risiko- og sårbarhetsanalyse

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 15 Kommunal beredskapsplikt - beredskapsplan for kommunen

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 18 Allmennhetens bistand ved evakuering

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 20 Etablering av offentlige og private tilfluktsrom

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 21 Plikt til å opprettholde tilfluktsrom

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 22 Tilfluktsromtjeneste i beredskapssituasjoner

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Sjømannspensjonsloven
§ 21

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Skattebetalingsloven
§ 5-1 Skattekort

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-3 Fritak for forskuddstrekk og tilbakebetaling av innbetalt forskuddstrekk

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-4 Plikt til å foreta forskuddstrekk og plikt til å foreta skattetrekk i inntekt etter reglene i skatteloven 
kapittel 19

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-5 Forskuddstrekkets størrelse

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-10 Gjennomføring av forskuddstrekk og skattetrekk etter § 5-4 (kildeskatteordning)  

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-11 Opplysninger om forskuddstrekk

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-12 Skattetrekkskonto
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• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-13 Kontroll av arbeidsgivere

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-13a. Pålegg om bokføring

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-13b Pålegg om revisjon

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-13c Pålegg om oppbevaring av regnskapsmateriale

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-14 Kontrollopplysninger fra tredjemann

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-15 Klage over pålegg

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5-16 Tvangsmulkt

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 8-4 Deponering av skatt og trygdeavgift

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Skatteforvaltningsloven
§ 8-3 Skattemelding for merverdiavgift

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 15-2 Søksmål fra departementet eller en kommune

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 15-7 Avgjørelse i fordelingstvist

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Skatteloven
§ 1-2 Hvem som pålegger skatt

• Kommunestyret

§ 2-5 Fylkeskommune og kommune

• Kommunestyret

§ 2-37 Begrensning av skatteplikt for å unngå internasjonal dobbeltbeskatning

• Kommunestyret > Formannskap

§ 6-3 Underskudd

• Kommunestyret > Formannskap

§ 15-3 Kommunale og fylkeskommunale skattevedtak

• Kommunestyret

Skjønnsprosessloven
§ 4

• Kommunestyret
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§ 14

• Kommunestyret

Skogbrukslova
§ 5 Skogregistrering og skogbruksplan

• Kommunestyret > Formannskap

§ 6 Forynging og stell av skog

• Kommunestyret > Formannskap

§ 7 Vegbygging i skog

• Kommunestyret > Formannskap

§ 8 Hogst og måling

• Kommunestyret > Formannskap

§ 9 Førebyggjande tiltak

• Kommunestyret > Formannskap

§ 10 Tiltak etter skade på skog

• Kommunestyret > Formannskap

§ 11 Meldeplikt

• Kommunestyret > Formannskap

§ 12 Vernskog

• Kommunestyret > Formannskap

§ 15 Bruk av skogfondet

• Kommunestyret > Formannskap
• Kommunestyret > Formannskap

§ 16 Renter av skogfondsmiddel

• Kommunestyret > Formannskap

§ 19 Tilskot

• Kommunestyret > Formannskap

§ 20 Tilsyn, kontroll og rapportering

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 23 Tvangsmulkt

• Kommunestyret > Formannskap

Smittevernloven
§ 4-1 Møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, isolering og smittesanering

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-4 Transport av smittefarlig materiale

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-6 Gravferd og transport av lik

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-7 Forskrifter om helsetjenesteassosierte infeksjoner
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• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-9 Plikt for helsepersonell til å gjennomgå opplæring, følge faglige retningslinjer og gjennomføre 
tiltak

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-10 Informasjonsplikt og bistandsplikt for andre myndigheter

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 7-1 Kommunen

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 7-2 Kommunelegen

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 7-11 Forskrifter om organisering, samarbeid, oppgaver, utgiftsfordeling og smittevernberedskap

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Småbåtloven
§ 40 Bruk av vannscootere og liknende mindre fartøyer

• Kommunestyret

Sosialtjenesteloven
§ 3 Kommunens ansvar

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4 Krav til forsvarlighet

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 5 Internkontroll

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 6 Opplæring av kommunens personell

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 7 Kommunens økonomiske ansvar

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 12 Informasjon og generell forebyggende virksomhet

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 13 Samarbeid med andre deler av forvaltningen

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 14 Samarbeid med frivillige organisasjoner

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 15 Boliger til vanskeligstilte

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 16 Beredskapsplan, hjelpeplikt og gjensidig bistand

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 17 Opplysning, råd og veiledning

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
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§ 18 Stønad til livsopphold

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 19 Stønad i særlige tilfeller

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 20 a Bruk av vilkår for personer under 30 år

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 20 Bruk av vilkår

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 21 Stønadsformer

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 22 Utbetaling av stønad

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 23 Følgen av at det er gitt uriktige opplysninger

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 25 Refusjon i underholdsbidrag

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 26 Refusjon i ytelser fra folketrygden m.m.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 27 Midlertidig botilbud

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 28 Rett til individuell plan

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 31 Iverksetting av programmet

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 32 Programmets varighet

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 33 Individuell plan for deltakere i kvalifiseringsprogram

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 34 Avbrudd i og avslutning av program

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 36 Reduksjon i kvalifiseringsstønad ved fravær

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 37 Samordning mellom kvalifiseringsstønad og arbeidsinntekt mv.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 38 Samordning mellom kvalifiseringsstønad og andre offentlige ytelser

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 39 Utbetaling av kvalifiseringsstønad

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
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§ 40 Trekk i framtidige utbetalinger m.m.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 42 Plikt til å rådføre seg med tjenestemottaker

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 43 Innhenting av opplysninger

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 46 Folkevalgt organs sammensetning i enkeltsaker

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 49 a Oppfyllelse av enkeltvedtak som er kjent ugyldig

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 49 Avgjørelse av tvister

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Spesialisthelsetjenesteloven
§ 2-1b Beredskapsplan

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Stadnamnlova
§ 4 Reglar om skrivemåten

• Kommunestyret

§ 5 Særskilde reglar om gardsnamn og bruksnamn

• Kommunestyret
• Kommunestyret > Formannskap

§ 7 Avgjerder

• Kommunestyret

§ 8 Kunngjering og høyring

• Kommunestyret

§ 10 Gjenopning

• Kommunestyret

§ 12 Klage

• Kommunestyret

§ 14 Stadnamnregister

• Kommunestyret

Statens Pensjonskasseloven
§ 47

• Kommunestyret

Statsbidrag til skytebaner
§ 2

• Kommunestyret

Stiftelsesloven
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§ 27a Kjønnsrepresentasjon når staten, en fylkeskommune eller kommune oppnevner medlemmer av 
styret

• Kommunestyret

Straffeloven
§ 45 Vilkår ved prøveløslatelse

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Straffeprosessloven
§ 81 a

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 188

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Strålevernloven
§ 18 Tilsyn og vedtak. Tilsynsmyndighetens rett til adgang, opplysninger og gjennomføring av målinger

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Tilskott til livssynssamfunn
§ 3

• Kommunestyret

Tobakksskadeloven
§ 7 Tilsyn med salgssteder

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 8. Pålegg om retting og tvangsmulkt

• Kommunestyret > Formannskap

§ 9. Salgsforbud

• Kommunestyret > Formannskap

§ 10. Avgifter

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 29 Tilsyn med tobakksforbudene

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Tomtefestelova
§ 5 Festeavtale

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 6 Avtale om lån og tilskott

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 12 Forskotsbetaling av festeavgift

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Trudomssamfunnslova
§ 19
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• Kommunestyret > Formannskap

§ 20

• Kommunestyret > Formannskap

Tvangsfullbyrdelsesloven
§ 7-1 Innledning

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 8-1 Innledning

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 10-1 Innledning

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 11-1 Innledning

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 12-1 Innledning

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 13-1 Innledning

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Tvisteloven
§ 2-1 Partsevne

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 2-5 Stedfortreder for upersonlige rettssubjekter

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 6-7 Prosessfullmektiger og medhjelpere

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 1-4 a Tvister mellom stat og kommune eller fylkeskommune om gyldigheten av statlig organs 
avgjørelse

• Kommunestyret

Valgloven
§ 2-6 Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 2-7 Krav om retting. Innføring av stemmeberettigede bosatt i utlandet

• Kommunestyret > Formannskap

§ 2-8 Underretning om endringer i manntallet

• Kommunestyret > Formannskap
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 4-1 Valgstyret

• Kommunestyret

§ 4-2 Stemmestyrer

• Kommunestyret > Formannskap
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§ 6-6 Valgmyndighetenes behandling av listeforslagene

• Kommunestyret > Formannskap
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 6-7 Offentliggjøring av godkjente valglister

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 7-1 Trykking av stemmesedler

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 8-3 På hvilke steder kan det mottas forhåndsstemmer

• Kommunestyret > Formannskap

§ 9-2 Fastsetting av valgdag

• Kommunestyret

§ 9-3 Tid og sted for stemmegivningen. Organisering

• Kommunestyret > Formannskap

§ 9-4 Ordensregler

• Kommunestyret > Formannskap

§ 9-5 Stemmegivning i valglokalet

• Kommunestyret > Formannskap
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 9-5a Elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen

• Kommunestyret > Formannskap
• Kommunestyret

§ 10-1 Valgstyrets godkjenning av forhåndsstemmegivning avgitt i stemmeseddelkonvolutt

• Kommunestyret > Formannskap

§ 10-4 Prinsipper for opptelling av stemmesedler

• Kommunestyret > Formannskap

§ 10-6 Endelig opptelling. Registrering av rettinger på stemmesedlene

• Kommunestyret > Formannskap

§ 10-7 Protokollering av valg

• Kommunestyret > Formannskap

§ 11-12 Mandatfordeling og kandidatkåring ved kommunestyrevalg

• Kommunestyret > Formannskap

§ 11-13 Underretning til de valgte kommunestyrerepresentantene

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 12-1 Vilkårene for flertallsvalg

• Kommunestyret

§ 13-4 Kontroll av fylkestingsvalg og kommunestyrevalg. Ugyldig valg - omvalg

• Kommunestyret

§ 14-2 Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg til fylkestinget eller kommunestyret

• Kommunestyret
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§ 15-7 Oppgaver til valgstatistikk

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 15-10 Valgobservasjon

• Kommunestyret > Formannskap

Vannfallrettighetsloven
§ 13 Uttalelse fra fylkeskommune og kommunestyre

• Kommunestyret

§ 18 Konsesjonsavgift

• Kommunestyret

§ 19 Konsesjonskraft

• Kommunestyret

Vannressursloven
§ 7 (vannets løp i vassdrag og infiltrasjon i grunnen)

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 16 (allmennhetens rådighet over vassdrag)

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Vassdragsreguleringsloven
§ 12 Offentliggjøring av søknad og innsigelse

• Kommunestyret

§ 13 Utgifter til nødvendig bistand

• Kommunestyret

§ 14 Konsesjonsavgifter

• Kommunestyret

Vass- og avløpsanleggsloven
§ 1 Kommunalt eigarskap til vass- og avløpsanlegg

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 2 Kommunalt løyve til privat vass- og avløpsanlegg

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling
• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 3 Kommunale vass- og avløpsgebyr

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 5 Lokale forskrifter

• Kommunestyret
• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 6 Lovpant og tvangsgrunnlag for utlegg

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling
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• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Veglova
§ 4

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 5

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 6

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 7

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 8

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 9

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 14

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 15

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 17

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 18

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 20

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 26

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 27

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 29

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 30

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 31

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 32

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 33

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling
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§ 34

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 36

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 37

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 38

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 40

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 41

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 42

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 43

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 44

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 48

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 50

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 51

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 52

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 54

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 56

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 57

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

Vegtrafikkloven
§ 5 Skiltregler m.m.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 7 Særlige forbud mot trafikk.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 8 Vilkårsparkering til allmennheten mv.
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• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 13 Krav til kjøretøyer og bruk av kjøretøyer.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 31a Gebyr for parkeringsovertredelser og visse andre overtredelser.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 38 Panterett og inndriving m.m.

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

§ 43b Behandling av personopplysninger

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Vergemålsloven
§ 57 Meldeplikt for institusjoner og andre

• Kommunestyret > Kommunedirektøren

Viltloven
§ 7 (forbud mot vilt i fangenskap)

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 16 (fellingstillatelse på hjortevilt og bever - minsteareal)

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 20 (bruk av våpen under jakt)

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 23 (bruk av hund under jakt)

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 24 (fangst)

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 26 (fullmakt for Kongen til å gi forskrifter)

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 29 (retten til jakt i sameiestrekning)

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 36 (almenhetens jaktadgang)

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 37 (sammenslåing til felles viltområde)

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 38 (sammenslåing for å oppnå minsteareal for storviltjakt)

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 39 (obligatorisk jegerprøve)

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 40 (kontroll med betalt jegeravgift)

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 48 (viltfondets og kommunens eiendomsrett)
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• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 50 (plikt til å opplyse om jaktutbytte)

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

§ 51 (skuddpremier)

• Kommunestyret > Utvalg for miljø, drift og utvikling

Voksenopplæringsloven
§ 6 Modell for statstilskudd til studieforbund

• Kommunestyret > Kommunedirektøren
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1. Formål og virkeområde 

1.1 Saksbehandlingsregler med hjemmel i kommuneloven 

I henhold til kommuneloven § 11-12 er det kommunestyret selv som ved reglement kan vedta nærmere 
regler for saksbehandlingen i folkevalgte organer. De regler som gjelder for saksbehandlingen i Kåfjord 
kommunestyre følger av dette reglement og for øvrig i samsvar med kommuneloven. 

 

1.2 Reglementets anvendelsesområde 

Reglementet gjelder for kommunestyret, formannskapet, faste utvalg og råd opprettet i medhold av 
kommuneloven, samt andre folkevalgte organer så langt de passer. 

 

1.3 Gyldighet/endringer 

Dette reglement er vedtatt av Kåfjord kommunestyre. Endringer kan kun foretas av kommunestyret. 

 

2. Innkalling - Folkevalgtes rettigheter og plikter 

2.1 Beramming av møter 

Møter holdes i henhold til årlig møteplan som vedtas av kommunestyret. I tillegg kan det holdes møter når 
leder eller minimum 1/3 av medlemmene krever det, jamfør kommuneloven § 11-2. 

 

2.2 Møteinnkalling og saksliste 

Leder av organet setter opp saksliste for det enkelte møte. Kommunedirektøren skal påse at de saker som 
er satt opp på møtekartet er tilfredsstillende utredet. 

Innkalling og saksdokumenter som ikke er unntatt offentlighet, publiseres på kommunens nettside 7 dager 
før møtet. Representanter og vararepresentanter varsles straks, via representantenes oppgitte mobil og 
epostadresse, om at dokumentene er tilgjengelige. 

Unntaksvis kan det til et møte vurderes å ettersende saker, eller settes opp tilleggssaker, dersom 
ordfører/leder vurderer at særlige hensyn tilsier det. Organet selv avgjør om sakene skal tas opp til 
behandling eller utsettes til neste møte. 

 

2.3 Møteplikt og innkalling av varamedlemmer 

Den som er valgt som medlem i folkevalgt organ plikter å delta i organets møter med mindre det foreligger 
gyldig forfall, jamfør kommuneloven § 8-1. 

Som gyldig forfall regnes omstendigheter som fører til at vedkommende ikke kan møte uten fare for 
helbred eller velferd eller uten å forsømme viktige forpliktelser. Særlig forpliktelse kan også omfatte hensyn 
til sin hovedarbeidsgiver. 
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Gyldig forfall kan også være spesielle fødselsdager, møter på skole eller barnehage hvor møtetidspunkt ikke 
kan endres, og ferieavvikling. Tvilstilfeller drøftes med gruppeleder og/eller ordfører. 

Kan et medlem eller en innkalt vararepresentant ikke møte i et folkevalgt organ på grunn av gyldig forfall 
skal han/hun uten opphold melde dette til utvalgssekretær på servicekontoret. Denne skal raskest mulig 
innkalle vararepresentant, jamfør kommuneloven § 7-10. 

 

2.4 Endring av partitilhørighet i løpet av valgperioden 

På «oppropslisten» vil representanten stå på listen til det partiet vedkommende er valgt inn for. Ny 
partimarkering: Uavhengig. 

Har en uavhengig forfall kalles det inn vara for det partiet en ble innvalgt for, i den nummerorden 
vedkommende er valgt. 

 

2.5 Inhabilitet 

Inhabilitet reguleres av forvaltningsloven § 6 og særregler gitt i kommuneloven § 11-10. Den som etter lov 
eller vedtak i folkevalgt organ er å anse som inhabil, deltar ikke i behandlingen av den aktuelle saken. 

Den folkevalgte plikter selv snarest, og i god tid før møtet, å vurdere sin egen habilitet og meddele 
inhabilitet, eller habilitetsinnsigelser til sekretariatet for vurdering. 

Det aktuelle organet voterer over hvorvidt medlemmet skal fratre under behandling av saken. Medlemmet 
deltar ikke selv i voteringen over egen habilitet. 

Organets behandling av spørsmål om habilitet skal protokolleres. 

 

2.5.1 Følger av inhabi l i tet – forvaltningsloven § 41 

Dersom en inhabil har deltatt i forberedelsen av eller i avgjørelsen av en sak, utgjør dette en 
saksbehandlingsfeil som kan medføre at det vedtak som er truffet er ugyldig. Et vedtak som lider av en slik 
saksbehandlingsfeil er likevel «gyldig når det er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket 
bestemmende på vedtakets innhold», jamfør forvaltningsloven § 41 

 

3. Saksutredning 

3.1 Forberedelse av saker for folkevalgte organ 

Kommunedirektøren sørger for at saker som behandles av folkevalgte organ er forsvarlig utredet. 
Utredningen skal gi et faktisk, transparent og rettslig grunnlag for å treffe vedtak. I saker som skal vedtas i 
henhold til forvaltningsloven skal saken være så godt opplyst som mulig. Kommunedirektøren har også 
ansvar for at vedtak iverksettes uten ugrunnet opphold, jamfør kommunelovens § 13.1 

Saksbehandlingen i Kåfjord kommune bygger på prinsippet om fullført saksbehandling. Det betyr at saker 
som skal behandles av flere politiske organ skal ha likelydende saksframstilling og innstilling fra 
kommunedirektøren. 
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Kommunedirektøren endrer ikke saksframstillingen etter at den politiske saksbehandlingen har startet. Hvis 
det er behov for å gi utfyllende opplysninger eller tilleggsutredninger, følger dette som notat knyttet til 
saken. Kommunedirektøren skal opplyse beslutningsorganet om eventuelle ulovlige vedtak, fortrinnsvis i 
samme møte. 

 

3.2 Innstillingsrett - politisk 

Følgende organer har innstillingsrett i saker som skal behandles av Kåfjord kommunestyre: 

• Formannskapet – årsbudsjett, økonomiplan, årsregnskap og andre økonomisaker; skattevedtak, 
Kommuneplan og kommunedelplan. 

• Kontrollutvalget - i saker som fremgår av lov og forskrift eller der kommunestyret spesielt har bedt 
om det. 

• Valgutvalget i alle saker som gjelder valg som skal foretas av kommunestyret. 
• Utvalg for oppvekst og omsorg og Utvalg for miljø, drift og utvikling i saker som skal besluttes av 

kommunestyret. 
• Valgstyret i saker som skal besluttes av kommunestyret 
• Samepolitisk utvalg. 

 

3.3 Sekretariatets oppgaver 

Kommunedirektøren, eller den han/hun bemyndiger, utfører sekretariatsfunksjonen for det folkevalgte 
organ.  

Sekretariatet har ansvaret for utsending og publisering av organets saksdokumenter, kunngjøring av møter, 
protokoll og møte-/protokollutskrifter. Dette ivaretas av servicekontoret. 

Under avviklingen av møter ivaretas sekretærfunksjonen slik: 

Servicekontoret er sekretær for kommunestyret og formannskap herunder formannskapets rolle som 
valgstyre og næringsstyre. 

Lønn/personal er sekretær i møter som avholdes i Administrasjonsutvalget og i Arbeidsmiljøutvalget. 

Kommunalsjefene eller den han/hun bemyndiger er sekretær for møter i UOO. I UMDU er utpekt personell 
ved driftsavdelingens saksbehandlergruppe. 

Utviklingsavdelingen har sekretærfunksjonen i møter som avholdes ved SPU 
 

4. Gjennomføring av møter 

4.1 Åpning av møte 

Leder for det folkevalgte organ leder møtet. I leders fravær er nestleder møteleder. Har begge forfall, 
velges en særskilt møteleder ved flertallsvalg, jamfør kommuneloven § 7-8. 

Møteleder for det folkevalgte organ foretar navneopprop av samtlige tilstedeværende medlemmer og 
varamedlemmer som skal møte for fraværende medlemmer. Medlemmer og varamedlemmer som møter 
etter oppropet, melder seg til møteleder før de tar sete. 
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Er det lovbestemte antall til stede (minst halvparten, i konstituerende møte 2/3), erklæres møtet for satt. 

 

4.2 Møteoffentlighet 

Det folkevalgte organ holder sine møter for åpne dører dersom ikke annet følger av kommuneloven § 11-5. 

Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det skal behandle en sak som angår en arbeidstakers 
tjenstlige forhold. Organet skal også vedta å lukke et møte når det behandler en sak som inneholder 
opplysninger som er omfattet av lovbestemt taushetsplikt. 

Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte hvis ett av følgende vilkår er oppfylt: 

a) Hensynet til personvern krever at møtet lukkes. 

b) Hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier at møtet lukkes, og det vil komme fram 
opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt fra innsyn etter offentlighetsloven hvis de hadde 
stått i et dokument. 

Et folkevalgt organ eller møtelederen kan vedta at en debatt om lukking av et møte skal holdes i lukket 
møte. En avstemning om eventuell lukking av et møte skal holdes i åpent møte. 

Når en sak behandles for lukkende dører etter kommuneloven § 11-5, plikter de folkevalgte å bevare 
taushet om de opplysninger som etter lov er underlagt taushetsplikt. 

 

4.3 Rekkefølge for behandling av saker, endring av sakskart 

Organet selv avgjør om saker satt på sakslisten skal avvises, tas opp til behandling eller utsettes til 
neste møte. De saker i politiske organ som berører ungdomsrepresentantene behandles som 
hovedregel tidlig i møtets forløp. 

 

Med mindre organet vedtar noe annet, behandles sakene i den rekkefølgen de er oppført på sakskartet. 

Det folkevalgte organet kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak på 
sakskartet. Det kan også treffe vedtak i sak som ikke er oppført på sakskartet, hvis ikke møteleder eller 1/3 
av de møtende medlemmene motsetter seg dette, jamfør kommuneloven § 11-3. 

Forespørsler skal uten hensyn til nummerorden behandles etter de øvrige saker. Møteleder skal ved møtets 
begynnelse gi orientering om slike. 

 

4.4 Skriftlige spørsmål 

Skriftlige spørsmål skal gjelde konkrete forhold og meldes fortrinnsvis møteleder eller kommunedirektøren 
senest to dager før møtet. Møteleder skal besvare spørsmålet i møtet, men kan nøye seg med å gi en 
foreløpig redegjørelse i det første møtet, for så å supplere dette med et mer fyldig svar i neste møte. 
Skriftlige spørsmål kan stilles i alle typer folkevalgte organ. 

Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt. Innleverte skriftlige spørsmål 
blir protokollert. 
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4.5 Muntlige spørsmål 

På muntlige spørsmål gis det muntlige svar. Muntlige spørsmål blir ikke protokollert. 

Muntlige spørsmål kan stilles i alle typer folkevalgte organ. 

Muntlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt. 

 

4.6 Forfall i møtet 

Fra møtet er lovlig satt, og til dets slutt, kan organets medlemmer kun forlate salen i avtalte pauser, for et 
kortere tidsrom og ikke like før en sak tas opp til avstemming. 

Må noen på grunn av lovlig forfall forlate møtet under forhandlingene, melder han/hun straks fra om dette 
til møtelederen slik at varamedlem kan innta sete. Når et medlem/varamedlem lovlig har tatt sete i et 
folkevalgt organ kan vedkommende ikke fratre etter av avstemning er påbegynt. 

 

4.7 Møtelederens redegjørelse for saken 

Møtelederen leser opp den betegnelsen saken har fått i innkallingen. I tillegg presenteres den innstilling 
som foreligger, samt eventuell dissens i det innstillende organ. 

Dersom det foreligger tilleggsdokumenter eller -opplysninger i saken skal det alltid informeres om dette. 

Møteleder tar deretter saken opp til debatt. 

 

4.8 Ordskifte 

Etter en sak er tatt opp til behandling spør ordfører om noen vil ha ordet. Dersom flere melder seg samtidig 
avgjør ordfører rekkefølgen. Mens ordskiftet på bør ingen ha ordet mer en to ganger. 

Etter hvert innlegg gis det anledning til replikk. Alle som ønsker replikk til et innlegg må tegne seg i løpet av 
innlegget. 
Replikken skal være direkte rettet til dette innlegget og må ikke få form av et nytt innlegg eller bli en replikk 
til en av de andre replikkene. En replikk bør ha som formål å oppklare eller utdype det foregående innlegg 
og bør munne ut i et spørsmål. Etter replikkrunden får den som hadde innlegget anledning til en kort 
sluttreplikk. 

Den som vil tegne seg for replikk skal signalisere dette ved å rekke to fingre i været mens taleren holder sitt 
innlegg. 

I kommunestyremøter skal alle replikker og innlegg framføres fra talerstolen. 

Hvis møtelederen ønsker å delta i ordskifte, kan vedkommende ikke selv lede ordet under sitt innlegg. 

Taleren skal rette sine ord til møtelederen, ikke til forsamlingen. 

Det må ikke sies noe, verken i innlegg eller replikker, som krenker forsamlingen, noen av medlemmene eller 
andre. Heller ikke er det lov å lage ståk eller uro som uttrykk for misnøye eller bifall. 
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Møtelederen må ikke avbryte noen som har ordet med mindre det skjer for å opprettholde de 
bestemmelser som er gitt i reglementet eller for å rette misforståelser fra talerens side. 

Sluttstrek på talerlista foreslås av møteleder når en sak synes å være ferdig utdebattert. Samtidig med 
forslag om sluttstrek, kan de som mener de har noe mer å tilføye tegne seg på talerlisten. 

 

4.9 Fremsettelse av forslag i møte 

Forslag kan ikke settes fram av andre enn medlemmer av det folkevalgte organ, med mindre særlig 
lovbestemmelse også gir andre rett til å fremme forslag. 

Forslag skal: 

• være skriftlig og leveres møtelederen. 
• være underskrevet eller innsendt fra forslagsstillerens epostadresse, umiddelbart sendes det 

elektronisk til møtesekretær. 

Forslag kan: 

• gis muntlig dersom det gjelder valg, ansettelser eller om en sak skal realitetsbehandles eller utsettes. 
• Møteleder skal referere alle forslag før ordskiftet er avsluttet. 

Oversendelsesforslag 

Oversendelsesforslag er forslag som legges fram under behandling av en sak. Forslaget blir ikke 
realitetsbehandlet, men det voteres over om det skal oversendes kommunedirektøren for en kortfattet 
tilbakemelding som grunnlag for de folkevalgte til å vurdere videre oppfølging, eller direkte til et annet 
folkevalgt organ. 

 

4.10 Avstemning 

Saken tas opp til avstemning når ordskiftet er avsluttet. Det er ikke anledning til å ta andre saker opp til 
behandling før avstemningen er avsluttet. 

Er saken delt opp, eller det skal stemmes over flere forslag, foreslår møtelederen rekkefølge for 
avstemningen eller alternativ stemmegivning. Det skal være anledning til å gi uttrykk for så vel prinsipale 
som subsidiære standpunkter under avstemningen. Blir det ordskifte om avstemningsmåten skal møteleder 
se til at de som har ordet holder seg til avstemningsspørsmålet. 

Møteleder kan foreslå at det skal foretas prøveavstemning som ikke er bindende før endelig avstemning i 
en sak. Blir avstemningen oppdelt, bør det i alminnelighet stemmes foreløpig over hvert enkelt punkt, og 
deretter – i tilfelle også her etter prøveavstemning – over hele innstillingen til slutt. 

Bare de medlemmer som er til stede i salen i det øyeblikk saken tas opp til avstemning har rett til å 
stemme. De kan ikke forlate salen før avstemningen er ferdig og plikter å stemme. Ved valg kan det brukes 
blank stemmeseddel. 

 

4.11 Avstemningen kan gjennomføres på følgende måter 

1. Ved stilltiende godkjenning, dersom ingen motsetter seg dette. 
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2. Ved at møteleder oppfordrer medlemmer til å rekke opp den ene hånden. Kontraprøve skal 
gjennomføres dersom møtelederen forlanger det eller et medlem krever det. 

3. Ved navneopprop. Denne avstemningsmåten kan benyttes kun når det skal stemmes ja eller nei. 
Det fastlegges ved loddtrekning hvilket navn oppropet skal begynne med, og det fortsettes så i 
alfabetisk orden. Navneopprop benyttes når møteleder bestemmer det eller et medlem krever det 
og dette får tilslutning av minst 1/5 av det folkevalgte organets medlemmer. 

4. Ved sedler uten underskrift. Denne avstemningsmåten kan kun benyttes ved valg eller tilsetting og 
skal brukes ved slike avstemminger dersom ett medlem krever det. 

5. Ved valg og ansettelse kan hvert enkelt medlem kreve skriftlig avstemming. 

 

4.12 Stemmelikhet 

Vedtak treffes med alminnelig flertall av de stemmer som avgis hvis ikke annet følger av kommuneloven, 
jamfør kommuneloven § 11-9. I andre saker enn de som gjelder valg er møtelederens stemme avgjørende 
hvis antallet stemmer for og imot et forslag er likt. 

 

4.13 Økonomiplan og årsbudsjett 

Ved behandling av økonomiplan eller årsbudsjett stemmes det ved den endelige avstemming over forslag 
til økonomiplan eller årsbudsjett som helhet. Er det framsatt alternative forslag, og ingen av disse får flertall 
ved første gangs avstemming, stemmes det deretter alternativt mellom de to forslagene som fikk flest 
stemmer ved denne, jamfør kommuneloven § 11-9 tredje ledd. 

 

4.14 Tellekorps 

Ved skriftlig avstemming velges et tellekorps bestående av tre medlemmer fra kommunestyret. 

  

4.15 Møtebok 

Det skal føres protokoll (møtebok) over forhandlinger i folkevalgte organer, jamfør kommunelovens § 11-4. 
Protokollen skal inneholde: 

• møtested, dato, tid 
• frammøtte medlemmer med partimarkering  
• fraværende medlemmer med partimarkering  
• møtende varamedlemmer med partimarkering 
• saksliste nummerert i rekkefølge for kalender året og sakstittel  
• eventuelle merknader til innkalling og saksliste. 

Møtebehandlingen i den enkelte sak: 

• innkomne forslag 
• Ved lukking av møtet skal hjemmel framkomme 
• Ved inhabilitet må organets behandling samt hjemmel framkomme 
• Trer noen til eller fra under forhandlingen protokollføres dette. 

333



side 10 
 

Godkjenning av protokoll: 

• Møteleder godkjenner protokoll, så snart utvalgssekretær har den ferdig, den gjøres tilgjengelig via 
hjemmeside og SharePoint til folkevalgte. 

• Godkjent protokoll skal foreligge snarest etter møte, i utgangspunktet 1 uke etter avholdt møte.  
• Særutskrifter sendes fortløpende på endelige vedtak, når protokoll er godkjent. Hvis sak skal videre 

til annet utvalg, settes den på køliste, uten at det sendes særutskrift før sak har endelig vedtak. 

 

4.16 Protokolltilførsel 

Det er anledning til å avgi protokolltilførsel. Protokolltilførsel skal være en kort redegjørelse for avvikende 
syn i en avstemming. Melding om protokolltilførsel fremsettes i møtet og skal sendes elektronisk til 
sekretariatet senest påfølgende dag. 

 

4.17 Andre møtedeltakere 

Kommunedirektøren, eller den kommunedirektøren peker ut, har møte- og talerett i alle kommunale 
folkevalgte organer, med unntak av kontrollutvalget, jamfør kommuneloven § 13-1, 5 ledd. 

Representanter for de ansatte har møte- og talerett i folkevalgte organer når de behandler saker som 
gjelder forholdet mellom de ansatte og kommunen som arbeidsgiver, jamfør kommuneloven § 13-4. 

 

5. Særskilt saksbehandling i kommunestyret 

5.1 Kommunestyrets sammensetning 

Kommunestyret er det øverste kommunale organ og treffer vedtak på vegne av kommunen så langt annet 
ikke følger av lov eller delegeringsvedtak, jamfør kommuneloven § 5-3. 

Kommunestyret består av 17 medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunens 
stemmeberettigede innbyggere etter regler fastsatt i lov. Valget gjelder for den fireårige kommunale 
valgperioden, jamfør kommuneloven § 5-5. 

Kommunestyret er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene, det vil si 9 medlemmer, har vært til 
stede og avgitt stemme i vedkommende sak. 

Saker om økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak skal utsendes senest 7 dager på forhånd. 

Opprykk og nyvalg foregår i samsvar med kommuneloven § 7-10. 

 

5.2 Forespørsler 

Utenfor de saker som er ført opp på innkallingen til møtet kan hvert medlem av kommunestyret rette 
forespørsler til ordføreren, jamfør kommuneloven § 11-2. 

Det er tre spørsmålsformer: Interpellasjon, skriftlig spørsmål og muntlig spørsmål. 
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Til kommunestyrets desembermøte med budsjettbehandling, og junimøte med behandling av 
årsmeldingen, anmodes kommunestyrerepresentantene om ikke å sende forespørsler. 

Forespørsler skal som hovedregel, uten hensyn til nummerorden, behandles etter de øvrige sakene. 

  

5.3 Interpellasjoner 

Dette er forespørsler som gjelder prinsipielle forhold som interpellanten ønsker debatt om. 
Interpellasjonen må gjelde saker som naturlig hører inn under kommunestyrets virkeområde. 

For at ordføreren skal kunne skaffe til veie de opplysninger som er nødvendig for å kunne besvare 
interpellasjonen bør slike forespørsler være skriftlige og ordføreren i hende senest syv virkedager før 
møtet. Interpellasjonen sendes postmottak@kafjord.kommune.no og ordforer@kafjord.kommune.no 
 

Ordskiftet i forbindelse med behandling av interpellasjoner: 

• Interpellanten/spørsmålsstilleren gis inntil fem minutter taletid til å begrunne sitt spørsmål. 

• Ordføreren gis inntil fem minutter taletid til å besvare spørsmålet. Besvarelser kan gjøres skriftlige. 

• Interpellanten/spørsmålsstilleren gis anledning til et innlegg på inntil fire minutter etter ordførers 
svar. 

 

Forslag i forbindelse med interpellasjoner 

Forslag som settes fram i forbindelse med slik forespørsel kan kommunestyret ta opp til behandling hvis 
ikke møtelederen eller en tredjedel av de møtende medlemmene motsetter seg det, jamfør kommuneloven 
§ 11-3. 
 

Behandling av interpellasjoner 

Interpellasjon(er) sendes representantene før møtets begynnelse. Innkomne interpellasjoner blir referert 
ved åpningen av kommunestyremøtet. Ordføreres svar sendes representantene etter at interpellasjonene 
er satt på sakslisten, med betegnelsen FO. Dersom en interpellasjon blir utsatt i et møte blir den satt først 
på sakskartet ved neste møte. 

Det må gå klart fram av spørrernes oversending om det dreier seg om en interpellasjon eller et spørsmål. Er 
det tvil avgjør ordføreren hvordan forespørselen skal behandles. 

Innkomne interpellasjoner med svar blir protokollert. 

 

5.4 Lovlighetskontroll 

Tre eller flere av medlemmene av kommunestyret kan sammen bringe avgjørelser truffet i folkevalgt organ 
eller den kommunale administrasjonen inn for departementet til kontroll av avgjørelsens lovlighet. Dette 
gjelder ikke avgjørelser om ansettelse, oppsigelse eller avskjed. Kommuneloven §§27-1 – 27-4. 

Krav om lovlighetskontroll framsettes for det organ som har truffet den aktuelle avgjørelsen. Hvis dette 
opprettholder avgjørelsen, oversendes saken til departementet (fylkesmannen etter delegasjon). 
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Lovlighetskontroll fører ikke til at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Følgende organer kan likevel 
bestemme at vedtaket ikke skal iverksettes før lovlighetskontrollen er gjennomført: 

a) organet som traff vedtaket 

b) et kommunalt organ som er overordnet vedtaksorganet 

c) departementet. 

 

5.5 Innbyggerinitiativ og rådgivende folkeavstemninger 

Innbyggerforslag - kommuneloven § 12-1 

Innbyggerne i kommunen kan fremme forslag som gjelder kommunens virksomhet. Kommunestyret plikter 
selv å ta stilling til forslaget hvis minst to prosent av innbyggerne står bak. Likevel er 300 underskrifter alltid 
tilstrekkelig. Kommunestyret skal selv ta stilling til om det aktuelle forslaget gjelder kommunens 
virksomhet. 

Rådgivende folkeavstemninger – kommuneloven § 12-2. 

Kommunestyret kan selv bestemme at det skal holdes rådgivende folkeavstemninger om forslag som 
gjelder kommunens virksomhet. 

 

5.6 Deputasjoner til folkevalgt organ. 

Utsendinger fra lag, foreninger, næringsaktører m fl som vil møte folkevalgt organ og uttale seg om en sak 
som står på sakslisten gjør avtale med ordfører eller utvalgsleder.    

Deputasjon er en ordning som gir en utsending fra næringsaktører, forening, gruppe eller enkeltpersoner 
anledning til å gi en muntlig saksfremstilling i tillegg til det som er fremsatt skriftlig. Det er adgang til å gi 
deputasjon i samtlige utvalg. Uttale i saker til behandling må ikke overstige 15 minutter. 

Forespørsel om deputasjon skal rettes til organets leder senest to dager før møtet.   

Se delegasjonsreglement    

 

6. Prinsipielle saker 

6.1 Framgangsmåte for å avgjøre om en sak er prinsipiell 

Dersom det er tvil om en sak er av prinsipiell betydning, eller dersom det er tvil om hvordan en sak av 
prinsipiell betydning skal behandles i det politiske system har kommunedirektøren og ordfører ansvaret for 
å avklare dette. 

Ordføreren, sammen med utvalgslederne, ser til at det skjer en naturlig og trygg arbeidsdeling mellom 
administrasjon og politisk nivå med hensyn til grenseoppgang for hva som er prinsipielle saker. Det er 
ordføreren som, sammen med utvalgsleder i saker for utvalgene, til sist har ansvaret for å avgjøre om en 
sak er prinsipiell eller ikke. 
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De avklaringer som blir gjort gjennom behandling av slike tvilstilfeller utvikler en sedvane som supplerer 
reglene i saksbehandlingsreglementet. 

Det kan også lages egne regler (vedtekter) for behandlingen av bestemte sakstyper som oppstår med jevne 
mellomrom. 

Dette fratar imidlertid ikke administrasjonen en generell plikt til å vurdere enhver sak ut fra sitt konkrete 
innhold, for på den måten å avklare om det er en administrativ eller politisk sak. 

 

6.2 I vurderingen om en sak er prinsipiell eller ikke skal følgende vurdering gjøres: 

Kan avgjørelse i saken treffes på grunnlag av faglige eller regelbundne vurderinger eller på grunnlag av 
retningslinjer trukket opp av folkevalgte organer i kommunen, da er saken ikke prinsipiell. 

Er en avgjørelsens skjønnsmessige sider klarlagt gjennom politiske vedtak, instrukser eller tidligere praksis, 
da er saken ikke prinsipiell. 

Kommer en i avgjørelsen inn på politiske vurderinger eller prioriteringer? Da er saken prinsipiell og skal 
behandles politisk. 
 
Eksempler på prinsipielle saker: 

Vesentlige endringer av reguleringsplaner samt vesentlige dispensasjoner fra plan(er). Skal avgjøres i 
kommunestyret. 

Plan og utforming av større kommunale bygg. (Slike saker kan det være aktuelt å behandle i flere utvalg, 
særlig med tanke på flerbruksformål.) 

Bruk av reklame (for eksempel på biler) vil være prinsipiell ved første gangs behandling. Vedtaket vil være 
en rettesnor for senere administrative vedtak. Vesentlige endringer av tjenestetilbud (ikke enkeltvedtak). 

 

7. Formannskapet 

7.1 Formannskapet: 

Formannskapet er opprettet etter kommuneloven § 5-1. 

Formannskapet består av 5 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperioden. 

Formannskapets medlemmer velges av, - og blant kommunestyrets medlemmer ved avtalevalg, så lenge 
det ikke er minst et medlem som krever forholdsvalg. Ordfører og varaordfører er henholdsvis leder og 
nestleder. 

Formannskapet er kommunens næringsstyre og fondsstyre. Formannskapet skal samordne kommunens 
næringsengasjement og har ansvaret for alle næringsrettede saksområder så langt dette ikke er spesifikt 
lagt til andre organ eller til rådmannen. 

Formannskapet er også kommunens økonomi- og planutvalg, klagenemnd, samt utgjør styre for andre 
fond/legat så langt dette ikke spesifikt er lagt til andre organ. 

Fem representanter fra formannskapet utgjør arbeidsgiverrepresentantene i administrasjonsutvalget. 
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Kommunestyret kan selv beslutte at folkevalgte organer i kommunen skal ha adgang til å holde møter som 
fjernmøter, jamfør kommuneloven § 11-7. 

 

 

8. Faste utvalg 

Det oppnevnes følgende faste utvalg som har benevnelsen: 

• Utvalg for oppvekst og omsorg  
• Utvalg for miljø, drift og utvikling 
• Samepolitisk utvalg 

Utvalgene er opprettet etter kommuneloven § 5-1 jamfør § 5-7 som faste utvalg. Utvalgene har direkte 
innstillingsrett overfor kommunestyret i saker innenfor sitt arbeidsområde. 

Hvert av utvalgene består av 5 medlemmer og varamedlemmer valgt for den kommunale valgperioden av 
kommunestyret. Det praktiseres ikke gjennomgående representasjon ved at medlemmene av utvalgene 
skal være medlem av, eventuelt vara til kommunestyret.  

Leder av utvalg for oppvekst og omsorg skal være medlem av kommunestyret, det samme gjelder for leder 
av utvalg for miljø, drift og utvikling. Dette gjelder ikke leder for samepolitisk utvalg. Opposisjonen skal 
være representert i utvalgene. 
 

8.1 Fordeling av saker til utvalgene 

Sakene fordeles i henhold til utvalgenes ansvarsområder. Ved tvil fordeler ordfører og utvalgsledere sakene 
mellom utvalgene. Ved uenighet avgjør ordfører hvilket utvalg som skal behandle saken. 

Barnas kommunestyre får saker til uttale der barn og unge står sentralt. 

 

8.2 Utvalgene – Arbeidsområde 

Utvalgets oppgaver er å forberede og innstille i saker som skal behandles i kommunestyret og sørge for 
politikkutforming innen sine respektive ansvarsområder. 

Utvalgene skal påpeke hva det skal settes fokus på i perioden og hva de tildelte ressursene innen 
ansvarsområdet skal disponeres til, samt evaluere virksomheten.  

  

8.3 Spørsmål innenfor eget saksområde 

Utenom de saker som er ført opp på innkallingen til møtet kan hvert medlem av utvalget rette spørsmål til 
utvalgsleder. Muntlige spørsmål kan om mulig besvares i møtet. Alle andre spørsmål innleveres skriftlig og 
besvares muntlig i neste møte. 

Fremmes det forslag om sak eller utredning fra administrasjonen skal dette tas opp til avstemming. 
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9. Kontrollutvalget 

Kontrollutvalget er opprettet etter kommuneloven § 23-1. 

Kontrollutvalget skal ha fem medlemmer, hvorav minst en fra kommunestyret. Kommunestyret velger selv 
medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. Leder for 
kontrollutvalget velges fra et parti i opposisjon. 

Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap, medlem eller 
varamedlem av andre kommunale nemnder, råd eller kommunale AS og ansatte i kommunen. 

Vedrørende nyvalg, eks ved skifte av medlem, se kommuneloven § 23-1 fjerde ledd. 

Se delegasjonsreglement   

  

9.1 Kontrollutvalgets virksomhet – kommuneloven kapittel 23 

Utvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av eierinteresser i kommunenes selskaper. 

Utvalget skal påse at kommunens regnskaper, herunder kommunale foretak, blir revidert på en 
betryggende måte. 

Utvalget skal avgi uttalelse til kommunestyret om årsregnskapet. Kopi av uttalelsen skal sendes 
formannskapet før formannskapets innstilling til kommunestyret. 

Utvalget skal påse at merknader fra revisor blir fulgt opp, eventuelle avvik skal meldes kommunestyret. 

Utvalget skal gi innstilling med hensyn til valg av revisjonsordning og et eventuelt valg av revisor. 

Utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. 

Kontrollutvalget og dets sekretariat kan hos kommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve alle 
opplysninger utvalget finner nødvendig for å gjennomføre sine oppgaver. 

Et fast medlem i kontrollutvalget, skal være fast medlem av kommunestyret. 

Kommunens revisor har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter. 

Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til kommunens administrasjon eller til den som utfører 
revisjonsoppgaver. Sekretariatsfunksjonen er direkte underordnet kontrollutvalget og skal følge de 
retningslinjer og pålegg som utvalget gir. 

Et fast medlem i kontrollutvalget, skal være fast medlem av kommunestyret. 

Se delegasjonsreglement  
  

10. Valgutvalget 

Valgutvalget søker å klarlegge om forholdstallsvalg vil blir krevd, jamfør kommuneloven § 7-4. 

Valgutvalget skal, eventuelt etter prinsippet om fordeling av kandidater som ved forholdstallsvalg, fremme 
forslag om medlemmer til de utvalg kommunestyret skal velge. 
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Valgutvalget skal foreslå personer til de øvrige valg og oppnevninger som kommunestyret skal foreta. 

Valgutvalget skal likeledes fremme forslag på nyoppnevninger og valg som skjer i løpet av 
kommunevalgperioden når dette er nødvendig. 

• Valgutvalget er opprettet etter kommuneloven § 5-1.  

• Valgutvalget består av et medlem fra hvert parti. 

• Valgutvalget har ingen selvstendig avgjørelsesmyndighet. 

• Personer som foreslås skal på forhånd gi skriftlig samtykke til å sitte i utvalg. 

 

10.1 Særskilte bestemmelser: 

Det enkelte parti eller gruppes representant i utvalget har full avgjørelsesmyndighet om de representanter 
den foreslår fra eget parti. 

Valgutvalgets forslag må ivareta de spesielle bestemmelser som gis i lover, forskrifter og reglement. I særlig 
grad skal likestillingsbestemmelsene i kommunelovens §§ 7-5, 7-6 og 7-7 vektlegges. 

 

11. Administrasjonsutvalget – kommuneloven § 5-11 

Utvalget består av fem formannskapsmedlemmer som utgjør kommunens representanter i 
administrasjonsutvalget (arbeidsgiverside) og tre tillitsvalgte. De ansattes representanter pekes ut i 
samsvar med Hovedavtalens bestemmelser. 
Ordfører og varaordfører er leder og nestleder. 

Det partssammensatte utvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom de ansatte og kommunen 
som arbeidsgiver. Herunder overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, herunder tiltak for 
likestilling og inkluderende arbeidsliv. 

Administrasjonsutvalget kan drøfte og eventuelt gi uttalelse om overordnede eller prinsipielle retningslinjer 
og tiltak innenfor det arbeidspolitiske området, samt om vesentlige organisatoriske endringer og andre 
forhold av stor betydning for de ansatte. 

Uttalelser kan sendes tilbake til administrasjonen for videre oppfølging eller til formannskapet eller 
kommunestyret dersom saken skal avgjøres politisk. 

De ansattes representanter blir medlemmer av utvalget med samme rettigheter og plikter som de politisk 
valgte. De ansattes representanter kan imidlertid ikke velges til, eller delta i -, saker som omhandler 
forhandlinger, forberedelser til forhandlinger eller oppdrag som i særlig grad skal ivareta arbeidsgivers 
interesser. 

Se delegasjonsreglement  
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12. Klagenemnda 

Klagenemnda opprettes i medhold av Forvaltningsloven §28, andre ledd og kommuneloven §5-7. 
Klagenemndas hovedformål er å styrke rettssikkerheten for innbyggerne ved at de gis mulighet til å få 
prøvd sin sak på en enkel måte, og ikke minst å få prøvd det skjønnet som er utøvd. Å klage til et 
forvaltningsorgan gir raskere et resultat enn å gå til domstolen. Klageretten er ment å gi en ekstra sikkerhet 
for at det treffes riktige avgjørelser. 

Klagenemnda består av 5 medlemmer med personlig varamedlem, der minst 2 av medlemmene er 
kommunestyrerepresentanter. Klagenemnda er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene er til stede. 
Avgjørelser treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er klagenemndleders stemme avgjørende. 
  
Klagenemnda skal behandle klager over enkeltvedtak truffet av administrasjonen, i den utstrekning det ikke 
gjennom egne klageregler i særlov er lagt til andre, for eksempel fylkesmannen. Klagesaker som uansett 
skal videre til Fylkesmannen, skal ikke behandles av klagenemnda. 
 
Klagenemnda skal ikke behandle klager over enkeltvedtak truffet av formannskap eller kommunestyre. 
 
Et enkeltvedtak er etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstavene a og b, definert som en avgjørelse 
som treffes under utøvelse av offentlig myndighet, og som generelt eller konkret er bestemmende for 
rettigheter eller plikter for én eller flere bestemte personer. 
 
Klagenemnda skal behandle saker der administrasjonen har gjort enkeltvedtak på grunnlag av lov og/eller 
på grunnlag av reglement, tildelingskriterier og vedtekter vedtatt av kommunestyret. Det kan være tildeling 
av helsetjenester inne pleie og omsorg, skole, barnehage og SFO. Andre saker: klage på vedtak om startlån, 
tildeling av kommunale utleieboliger og permisjoner for ansatte. 
 
Klagenemnda plikter å gjøre ei selvstendig vurdering av saken, og skal treffe eget vedtak. Vedtaket kan: 

• Opprettholde administrasjonens vedtak 
• Fatte nytt vedtak – som da blir gjeldende 
• Sende saken tilbake til administrasjonen på grunn av manglende opplysninger 

 
Klagenemnda kan ikke treffe vedtak til skade for klageren. 
 
Saksdokumenter som er unntatt offentlighet på grunn av lovpålagt taushetsplikt, deles ut i møtet. 
Møteinnkalling sendes minst 7 dager i forveien. 
 
Kommunedirektøren utarbeider innstilling til behandling i brukerutvalget. 
Det skal føres møtebok. Utskrift av møteboka skal sendes medlemmene av nemnda. 
 

Se delegasjonsreglement   

 

13. Valgstyret 

Valgstyret er opprettet med hjemmel i valgloven § 4-1. Valgstyret er et fast utvalg i henhold til 
kommuneloven § 5-1. Valgstyret består av fem medlemmer som velges av kommunestyret for 
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valgperioden. Valgstyrets medlemmer er formannskapets faste medlemmer. Ordfører skal være medlem og 
leder av styret. 

Se delegasjonsreglement 
 

14. Råd 

14.1 Eldrerådet 

I henhold til kommuneloven § 5-1 har kommunestyret selv valgt medlemmer til Eldrerådet, som består av 
fem medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperioden. Pensjonistforeningene i 
Kåfjord oppnevner tre medlemmer med varamedlemmer. Kommunestyret oppnevner to medlemmer med 
varamedlemmer. 

Rådet velger selv leder og nestleder blant medlemmene. 

 

14.2 Råd for personer med funksjonsnedsettelser 

I henhold til kommuneloven § 5-1 har kommunestyret selv valgt medlemmer til Råd for personer med 
funksjonsnedsettelser, som består av fem medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale 
valgperioden. Personer med funksjonsnedsettelser sine organisasjoner oppnevner tre medlemmer med 
varamedlemmer. Kommunestyret oppnevner to representanter med vara. 

Rådet velger selv leder og nestleder blant medlemmene. 

 

14.3 Ungdomsrådet 

Ungdomsrådet består av åtte medlemmer og to varamedlemmer som møter fast. Medlemmene er ungdom 
i alderen 13 – 19 år. Det er kommunestyret selv som velger medlemmer til ungdomsrådet, (kommuneloven 
§ 5 -12).  Rådet velger selv leder og nestleder. Valgperioden er to år.  

Ungdomsrådet har møte- og forslagsrett i folkevalgte organ i saker som ikke er taushetsbelagte. Ved 
benyttelse av denne retten stiller ungdomsrådet med en representant. 

Det er utformet et eget reglement for ungdomsrådet. Reglementet omhandler målsetting, valg og 
sammensetning, ansvar – rettigheter og oppgaver og ungdomsrådets møter. 

Dette reglementet skal oppdateres rutinemessig ved hvert valg. 

 

14.4 Ansvarsområde 

Rådene er rådgivende organ for Kåfjord kommune og skal i god tid før avgjørelse ha til uttalelse alle saker 
som gjelder levekårene for eldre og personer med funksjonsnedsettelser. Rådene kan på eget initiativ ta 
opp saker som vedkommer eldre og personer med funksjonsnedsettelser. Rådene skal ikke behandle saker 
som gjelder enkeltpersoner. 
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Rådene skal medvirke til at: 

• samfunnsskapte barrierer blir fjernet. 

• direkte og indirekte diskriminering blir motarbeidet innenfor hele det kommunale saksområdet. 

• eldre og personer med funksjonsnedsettelser får tilgang til de kommunale tjenestene og kommunal 
informasjon som er nødvendig for at de skal fungere best mulig. 

• gode levekår blir ivaretatt. 

 

Rådene skal ha til behandling saker vedrørende: 

• årsbudsjett økonomiplan 

• kommuneplan 

• planer med særlig interesse for eldre og personer med funksjonsnedsettelser sektorplaner 

• kommunedelplaner kommunikasjonsplaner samferdselssaker 

• utbygging av større kommunale bygg kulturtiltak 

Rådene skal hvert år utarbeide en årsmelding. Meldingen skal legges fram for kommunestyret. 

  

15. Folkevalgtes innsynsrett i Kåfjord kommune 

Kommunestyret har, som overordnet organ for hele den kommunale forvaltning, rett til innsyn i alle 
kommunale saksdokumenter med de presiseringer som følger av reglene nedenfor. 

Formannskapet, faste utvalg og andre folkevalgte organ har rett til innsyn i saksdokumenter som omfatter 
de deler av kommunens virksomhet som ligger innenfor organets virkeområde. Dessuten kan disse 
organene kreve innsyn i dokumenter innenfor andre virksomhetsområder når dokumentene er nødvendige 
for vedkommende organs behandling av en konkret sak. 

 

15.1 Vedtak om innsyn – kommuneloven § 11-12 

Ethvert medlem og varamedlem av folkevalgt organ har rett til innsyn i dokumentene i saker som 
behandles i vedkommende organ. 

Minst tre medlemmer i kommunestyret kan kreve innsyn i alle kommunale saksdokumenter når tidspunktet 
for innsyn er inntrådt. 

Retten til innsyn inntrer når saken er fremlagt og/eller utsendt til politisk behandling. Med 
saksfremstillingen skal det følge en oversikt over alle dokumentene som er innsendt, innhentet eller 
utarbeidet i tilknytning til saken med unntak av interne arbeidsdokumenter for administrasjonen. 

For saker som avgjøres i administrasjonen gjelder retten til innsyn fortsatt fra det tidspunkt saken er 
ferdigbehandlet. 
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I utgangspunktet omfatter ikke folkevalgtes rett til innsyn taushetsbelagte opplysninger. Kommunestyret og 
andre folkevalgte organ kan imidlertid ved flertallsvedtak kreve innsyn i taushetsbelagte opplysninger når 
det er et klart behov for dette ved behandling av en konkret sak i vedkommende organ, jamfør 
forvaltningsloven § 13 b nr. 2 og 4. 

Folkevalgte plikter å bevare taushet om dokumenter de får innsyn i når disse er underlagt taushetsplikt. 

Henvendelser om innsyn i saksdokumenter skal behandles straks. Slike henvendelser skal fortrinnsvis rettes 
til kommunedirektøren. 

 

16. Klagebehandling etter forvaltningsloven 

Forvaltningslovens bestemmelser om klage står i §§ 28-34 og i § 36. 

I de fleste tilfeller vil forvaltningslovens klagebestemmelser utfylle særlovers klagebestemmelser. 

 

16.1 Hvilke vedtak kan påklages etter forvaltningsloven? 

Det er «enkeltvedtak» som kan påklages etter forvaltningsloven, jamfør § 28, første ledd. Et enkeltvedtak 
er «et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer,» jamfør § 2, første 
ledd bokstav b, jamfør bokstav a. 

 

16.2 Hvem kan klage på et enkeltvedtak? 

En «part eller annen med rettslig klageinteresse i saken» har klagerett, jamfør § 28, 1. ledd. 

En «part» er «en person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder», jamfør § 
2, 1. ledd, e). 

En «annen med rettslig klageinteresse» er noen med en spesiell interesse i sakens utfall som ikke omfattes 
direkte av partsbegrepet. 

 

16.3 Hvem er klageinstans? 

§ 28 annet ledd regulerer hvem som er klageinstans for enkeltvedtak truffet av et forvaltningsorgan 
opprettet i medhold av kommuneloven. 

I Kåfjord kommune er det en egen klagenemnd, som er klageinstans ved enkeltvedtak i saker fra andre 
kommunale organer enn kommunestyret. 

Fylkesmannen er klageorgan for enkeltvedtak fattet av kommunestyret. Dersom det i den loven 
enkeltvedtaket er fattet med hjemmel i, er angitt en egen klageinstans, er det likevel dette som gjelder. 

 

16.4 Klagefrist 

Fristen for å klage er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til 
vedkommende part jamfør § 29, 1. ledd. 
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16.5 Oversittelse av klagefristen 

§ 31 inneholder bestemmelser om at klagen i visse tilfeller kan tas under behandling på tross av at 
klagefristen er oversittet. Klagen kan blant annet tas under behandling når «det av særlige grunner er 
rimelig at klagen blir prøvd». 
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Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
11/20 Kåfjord kommunestyre 27.02.2020 

 

Sak 1/20 OU-prosess - Arbeidsmøte i Administrasjonsutvalget 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Presentasjon KS - OU-prosess - Økonomiske og samfunnsmessige betingelser 
2 Særutskrift - OU-prosess - økonomiske og samfunnsmessige rammebetingelser 
3 Særutskrift - OU-prosess - Arbeidsmøte i administrasjonsutvalget 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Kåfjord kommunestyre vedtar OU-prosess slik det fremkommer i vedtak fra 
administrasjonsutvalget. 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Til møtet i administrasjonsutvalget fremmet kommunedirektøren en sak med følgende 
overskrift: 
 
OU—prosess, økonomiske og samfunnsmessige rammebetingelser. 
 
Høsten 2019 har ordfører og kommunedirektør ved flere anledninger drøftet kommunens sårbare 
økonomiske stilling og behovet for å få til varige endringer som sikrer bærekraftig 
kommuneøkonomi og et forutsigbart tjenestetilbud.  
Den økonomiske situasjonen for kommunen preges av høy lånegjeld, altfor lite på 
disposisjonsfond og for svakt årlige regnskapsresultater. Over tid har driften så vidt gått i 
balanse, utgiftene er vedvarende for høye i forhold til inntektene.  En annen viktig side i 
dialogen har vært stadig synkende innbyggertall og uheldig demografisk balanse i befolkningen. 
Barne- og ungdomsbefolkningen og antallet i yrkesaktiv alder reduseres årlig, mens antallet 
eldre over 67 år øker.  
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Årlig medfører dette reduserte inntekter i form av statlige overføringer til kommunen noe som 
medfører et sterkt behov å redusere utgiftene samt vri utgiftene mer i henhold til de 
demografiske utfordringene. 
Den desidert største utgiftsposten er lønn inklusive sosiale utgifter. I 2018 disponerte 
kommunen 66 % av inntektene til lønn. Kåfjord kommune vil i tiden som kommer ikke kunne 
bære antallet årsverk.  I og med at nødvendige endringer i betydelig grad vil berøre våre ansatte 
på alle nivå vurderte ordfører og kommunedirektør at det var naturlig i første om gang å fremme 
sak til administrasjonsutvalget. 
 
Saken ble fremmet til utvalgets møte den 29.11.2019, jfr vedlagte særutskrift. Etter å ha 
behandlet saken gjorde administrasjonsutvalget følgende vedtak: 
 
 Det igangsettes en prosess som skal lede frem til en positiv endring av Kåfjord 
kommunes organisasjon. Det skal fokuseres på en fornuftig ledelsesstruktur, de ansattes 
hverdag, en framtidig bærekraftig økonomi og et best mulig tjenestetilbud til våre innbyggere.  
 Prosessen skal også belyse hvordan vi kan ytterligere effektivisere våre interne 
arbeidsoppgaver og rutiner gjennom bruk av digitale verktøy.  
 Det må også gjennom prosessarbeidet belyses hvordan vår organisasjon skal 
kommunisere internt og eksternt.  
 Administrasjonsutvalget utgjør partssammensatt styringsgruppe.  
Arbeidsgrupper etableres med utgangspunkt i utvalgsstrukturen. Det legges opp til å inkludere 
medbestemmelsesapparatet. 
 
Kommunedirektøren har i første omgang fulgt opp vedtaket ved å innhente analysebistand for å 
bidra til å identifisere nærmere om hvor i organisasjonen kan finnes potensial for endring og 
effektivisering for å redusere utgiftene.  I den anledning ble KS Konsulent, (datterselskap av 
KS) engasjert for å komme med en slik analyse. 
 
Analysen fra KS-konsulent ble fremlagt for administrasjonsutvalget i møtet den 31.1.2020. I 
behandlingen gjorde utvalget følgende enstemmig vedtak: 
 
«Administrasjonsutvalget ber administrasjonen om å fremme en sak til kommunestyret som 
oppsummerer møtet 31.1.20, forankrer prosessen og fremlegger forslag til videre framdrift.» 
 
Bakgrunnen for vedtaket om å fremsende sak til kommunestyret er delegasjonsreglementet. Det 
videre arbeid må forankres gjennom et vedtak i kommunestyret. 
 
Oppsummering av møtet i administrasjonsutvalget den 31.1.2020. 
 
KS-Konsulent v/Kristine Hernes gikk gjennom analysen. KS Konsulent har etter en nærmere 
vurdering plukket ut kommunene Karlsøy, Lyngen og Hurdal som referanse-
/sammenligningskommuner. Fellestrekk for disse kommunene er bla høye lokale inntekter, 
eiendomsskatt, kraftinntekter, småkommunetilskudd, fordel av differensiert arbeidsgiveravgift 
mm.  Presentasjonen inneholder tilsammen over 150 ulike grafer. Analysen belyser to 
hovedtema: 
 
 «Kommunaløkonomisk bærekraft. Befolkningsutvikling og finansielle nøkkeltall – hvordan 

ser det ut for Kåfjord.»  
 
 «Ressursbruk vs utgiftsbehov. Vi ser nærmere på utvalgte tjenesteområder for Kåfjord 

kommune.» 
 

347



Kommunaløkonomisk bærekraft: 
 
Folketall og demografi: 
Inn under dette begrepet er folketall og demografi. Et viktig trekk for Kåfjord kommune er at på 
landsbasis øker folketallet mens Kåfjord opplever har opplevd nedgang. Fremskriving fra SSB 
tyder på at denne trenden vil fortsette i de nærmeste årene. Konsekvensen av færre innbyggere 
er reduserte rammeoverføringer fra staten. Ubalansen i demografien, flere eldre og færre yngere 
innbyggere, medfører endringer i utgiftsbehovet. Eksempelvis blir utgiftsbehovet til barnehage 
og grunnskole definert som lavere enn landsgjennomsnittet. Motsatt er det for området pleie- og 
omsorg. Kommunens definerte utgiftsbehov er vesentlig høyere enn landsgjennomsnittet. 
 
Netto driftsresultat, disposisjonsfond, gjeld: 
I kommunaløkonomisk sammenheng er nøkkeltallene knyttet til driftsresultat, disposisjonsfond 
og gjeldsnivået viktige indikatorer for i vurderingen av kommunaløkonomisk bærekraft. Det er 
sammenheng mellom de ulike nøkkeltallene. Dersom kommunen forholder seg til et gitt mål på 
netto driftsresultat, vil dette gi muligheter for økonomisk buffer i form av nivå på 
disposisjonsfond. Gjeldsnivået er avgjørende for renteutgifter og avdrag som betjenes over 
driftsbudsjettet. Høye slike utgifter vil påvirke både netto driftsresultat og avsetninger til 
disposisjonsfond. 
Kåfjord har svært svake resultater hva angår netto driftsresultat og disposisjonsfond, samtidig 
som kommune har opparbeid et høyt gjeldsnivå, (jf bilder presentasjon). Denne situasjonen 
medfører at kommunen er i en økonomisk sårbar posisjon ved negative endringer i forhold 
knyttet til inntekter og/eller utgifter. 
 
Ressursbruk vs utgiftsbehov: 
Kåfjord kommunes samlede utgiftsbehov er 23,29 % høyere enn landsgjennomsnittet. De årlige 
overføringer fra staten til kommunen tar høyde for dette. Likevel er det slik at kommunen de 
siste årene har fått redusert realvekst i overføringen over ramma fra staten. Hovedårsaken er å 
finne i færre innbyggere i kommunen mens innbyggertallet forøvrig i landet vokser. 
 
Videre fremkommer det i presentasjonen fra KS-konsulent at kommunens forbruk innen enkelte 
sektorer er betydelig høyrere en det som er normert behov for kommunen.  
Eksempel:  
I 2018 brukte kommunen 8,3 mill kr mer på pleie- og omsorg enn det objektivt beregnede 
utgiftsbehov.   
For samme år, 2028, brukte kommunen 11,1 mill kroner mer enn det definerte beregnede 
utgiftsbehov. 
 
Analysen fremlagt av KS-konsulent gir et klart bilde av at kommunen på områder bruker mer 
penger enn det det strengt tatt burde være behov. Forbruket er høyere enn det kommunen kan 
bære.  
Det foreløpige regnskapsresultatet for 2019 viser at begge nevnte fagområder har et betydelig 
merforbruk. Konsekvensen er et samlet negativt regnskapsresultat for 2018 på over 11 mill. kr. 
 
Videre prosess: 
Kommunedirektøren har ikke rukket å gjøre grundig vurderinger og heller ikke gjort grundige 
nok drøftinger i organisasjonen nødvendigheten av endringer og om videre prosess. I 
presentasjonen fra KS-Konsulent fremsettes noen forslag. Forslagene er adekvate og noe å 
bygge videre på. De føringer gitt i vedtak fra administrasjonsutvalget vil bli innarbeidet. 
 
Arbeidet med å dekke inn merforbruket fra 2019 må igangsettes umiddelbart. Det kan ikke vente 
til endelig regnskap vedtas av kommunestyret i juni 2020.02.20 
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Vurdering: 
Det er helt nødvendig at Kåfjord kommune følger opp OU-prosessen slik det er vedtatt i 
administrasjonsutvalget. Analysen fra KS-konsulent samt regnskapsresultat 2019 bygger opp 
under det. 
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Kåfjord kommune
OU- prosess – Økonomiske og samfunnsmessige betingelser

Presentasjon av
KS-Konsulent as

Visjon
Kompetente kommuner – lokale løsninger

Verdier
Utfordrende og dedikert

1

2
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Agenda 31.januar kl 10.00-14.30

• Velkommen – mål for dagen

• Befolkningsutvikling og finansielle nøkkeltall – hvordan ser det ut hos oss? 
Kommunaløkonomisk bærekraft.

• Ressursbruk vs utgiftsbehov. Vi ser nærmere på utvalgte tjenesteområder for 
Kåfjord kommune

• Veien videre 

Behov for omstilling (fra sak til administrasjonsutvalget)

• En fornuftig ledelsesstruktur

• De ansattes hverdag

• En framtidig bærekraftig økonomi

• Best mulig tjenestetilbud til våre innbyggere

• Effektivisere interne arbeidsoppgaver og rutiner gjennom digitale verktøy

• Kommunikasjon internt og eksternt

3

4
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Befolkningsutvikling Kåfjord

5

6

352



20.02.2020

4

7

8

353



20.02.2020

5

Kåfjord kommune

Økonomisk analyse basert på 
KOSTRA-tall 2018
Basert på de endelige tallene for 2018 - publisert 15. juni 2019

Sammenlignings(referanse)kommuner

Kåfjord Karlsøy Lyngen Hurdal

2 132 2 236 2 877 2 903

• Tallen er de endelige KOSTRA-tallene (konsern) for 2018

• Analysen viser hvordan kommunens ressursbruk på ulike tjenesteområder 
samsvarer med de økonomiske rammebetingelsene.

• Kåfjords ressursbruk sammenlignes også opp mot «normert» nivå

Innbyggertall

9

10
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Det er en klar sammenheng mellom de ulike 
nøkkeltallene.

Dersom kommune forholder seg til et gitt mål på 
netto driftsresultat, vil dette gi muligheter for 
økonomisk buffer i form av nivå på 
disposisjonsfond. Gjeldsnivået er avgjørende 
for rente og avdragsnivået, som igjen vil påvirke 
netto driftsresultat og handlingsrommet på drift.

11

12
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13

14
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Hva betyr dette for 
økonomisk bærekraft?

Mål: 
høyere enn 

1,75%
mellom 5 og 8%
Mindre enn 75%

15

16
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+ fordel av differensiert 
arbeidsgiveravgift

Høye lokale inntekter i 
form av eiendomsskatt, 
kraftinntekter, Nord-
Norgetilskudd og 
dobbelt små-
kommunetilskudd

17

18
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Skulle Kåfjord ha drevet like produktivt som Hurdal måtte man ha kuttet 
42,5  millioner i 2018-budsjettet

Ressursbruk vs utgiftsbehov

19

20
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HELE 
LANDET

Vekt Antall Antall

Utgifts-
behovs-
indeks Pst. utslag

kr per innb 1000 kr

0-1 år 0,0055 114 436 31 0,6811        -0,18 %                                -92              -194 
2-5 år 0,1401 245 126 82 0,8411        -2,23 %                           -1 164          -2 460 
6-15 år 0,2628 639 819 201 0,7898        -5,52 %                           -2 888          -6 102 
16-22 år 0,0229 461 318 153 0,8339        -0,38 %                              -199              -420 
23-66 år 0,1031 3 054 570 1 142 0,9400        -0,62 %                              -324              -684 
67-79 år 0,0553 572 790 358 1,5714        3,16 %                            1 652            3 491 
80-89 år 0,0760 179 646 122 1,7074        5,38 %                            2 811            5 940 
over 90 år 0,0383 44 803 24 1,3468        1,33 %                                694            1 467 
Basistillegg 0,0188 325 1,0000 7,7375        12,67 %                            6 623          13 994 
Sone 0,0101 20 463 927 41 228 5,0652        4,11 %                            2 147            4 536 
Nabo 0,0101 9 424 649 6 222 1,6599        0,67 %                                348               736 
Landbrukskriterium 0,0020 1 0,0016 3,9150        0,58 %                                305               644 
Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia0,0071 51 039 7 0,3448        -0,47 %                              -243              -514 
Flyktninger uten integreringstilskudd0,0084 150 287 0 -              -0,84 %                              -439              -928 
Dødlighet 0,0452 40 765 20 1,2335        1,06 %                                552            1 166 
Barn 0-15 med enslige forsørgere0,0181 119 602 47 0,9880        -0,02 %                                -11                -24 
Lavinntekt 0,0113 263 451 59 0,5631        -0,49 %                              -258              -545 
Uføre 18-49 år 0,0065 99 701 44 1,1096        0,07 %                                  37                 79 
Opphopningsindeks 0,0095 190 0,0328 0,4327        -0,54 %                              -282              -595 
Aleneboende 30 - 66 år 0,0194 455 399 188 1,0379        0,07 %                                  38                 81 
PU over 16 år 0,0484 19 858 13 1,6459        3,13 %                            1 635            3 454 
Ikke-gifte 67 år og over 0,0452 350 364 242 1,7366        3,33 %                            1 741            3 678 
Barn 1 år uten kontantstøtte 0,0171 39 069 13 0,8357        -0,28 %                              -147              -310 
Innbyggere med høyere utdanning0,0188 1 355 932 342 0,6341        -0,69 %                              -360              -760 
1 Kostnadsindeks 1,0000 1,23289     23,29 %                          12 177          25 731 

KÅFJORD Bruk av folketall 1.7.2018

Tillegg/ fradrag i utgiftsutj

Det er store forskjeller 
mellom landets 
kommuner hva gjelder 
kostnadsstruktur og 
demografisk 
sammensetning. 
Etterspørsel og kostnad 
ved tjenesteyting vil 
variere mellom 
kommunene.

Utgiftsutjevningen skal 
fange opp objektive 
forskjeller. Lettdrevne får 
mindre enn tungtdrevne –
omfordeles.

Utgiftsutjevningen skal 
sikre at kommunene i 
prinsippet får kompensert 
for kostnadsforskjeller.

Utgiftsutjevning Kåfjord kommune 2018.
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Endringer i ressursbruk – Kåfjord – 2016 - 2018

«Merforbruk» ifh objektivt 
beregnet utgiftsbehov i 
følge kostnadsnøklene 
inntektssystemet:

PLO: 8,3 mill
Skole: 11,1 mill
Sosial: 1,6 mill

Barnehage - 2,1 mill
Helse: - 1,0 mill
Barnevern: - 1,2 mill

Antall innbyggere 2132
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Endringer i ressursbruk – Kåfjord – 2016 - 2018
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Endringer i ressursbruk – Kåfjord – 2016 - 2018
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Fram til i dag 2019
Befolkningsutvikling innbyggere 6-15 år Kåfjord

Framskrevet Befolkningsutvikling innbyggere 6-15 år Kåfjord
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Kåfjord bruker kr 
11,1 mill mer enn 
det objektivt 
beregnede 
utgiftsbehovet. 

Hvorfor det?
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Hadde Kåfjord hatt samme lønnsinnsats som Hurdal hadde man brukt 18 mill
mindre på lønnsutgifter i 2018.
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Kåfjord bruker kr 
8,3 mill mer enn det 
objektivt beregnede 
utgiftsbehovet. 

Hvorfor det?
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Differansen mellom 
Kåfjord og Lyngen 
(etter at man har 
korrigert for 
utgiftsbehovet) er 
på 13 mill. 

Kr 6138 pr 
innbygger
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Differansen mellom 
Kåfjord og Lyngen 
er på 7,8 mill. 

Hvorfor det? 
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Differansen mellom 
Kåfjord og Lyngen 
er på 6,8 mill. 

Hvorfor det? 
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Endringer i ressursbruk – Kåfjord – 2016 - 2016
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Hva nå? forslag til videre prosess
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En felles forståelse av at endring er nødvendig er ikke gitt.

Drivkrefter varierer..

• I klarhet – hvor sammenfallende er folks oppfatning av signalet? 
Er det tydelig?

• I styrke – hvor sammenfallende er folks oppfatning av hvilke 
konsekvenser den vil ha – hvor truende oppleves den. Er det 
alvorlig?

Endring i en folkevalgt styrt organisasjon

• Ledere og medarbeidere kjenner ”det magiske hvorfor”

• Avtalt prosess med god formell og uformell kommunikasjon i etablerte 
kanaler, inkl. møte med folkevalgte 

• Lojalitet til prosessen (drøft gjerne ’lojalitet’)

• De folkevalgte har tillit til ledelsens evne til å drive prosessen

• Vi har tatt høyde for læringsirritasjon og motstand – også de 
folkevalgte er forberedt
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Kjennetegn ved gode prosesser

• Er planlagt i samarbeid med tillitsvalgte

• Tidslinje – milepelsplan – forutsigbar prosess

• Bidrar til felles forståelse av nå-situasjon og endringsbehov

• Involverer og ansvarliggjør deltakerne som blir berørt i tilstrekkelig 
grad ift ønsket framtid – konkrete mål, tiltak, ansvar, oppfølging, 
evaluering, justering

• Leder og tillitsvalgt er fyrtårn – bidrar til gjennomføringskraft 

Hva nå?

• Pleie og omsorg

• Skole

• Administrasjon /politikk-
organisering

• Drift - organisering

91

92

395



20.02.2020

47

Tilleggsanalyse
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Endringer i ressursbruk – Kåfjord – 2016 - 2018
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Endringer i ressursbruk – Kåfjord – 2016 - 2018
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Endringer i ressursbruk – Kåfjord – 2016 - 2018
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Funksjonene 330, 332, 333, 334
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Næring
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Kommunale boliger
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2019/421 -1 

Arkiv: 031 

Saksbehandler:  Einar Pedersen 

Dato:                 22.11.2019 

 
 

Særutskrift 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
6/19 Administrasjonsutvalg 29.11.2019 

 

OU-prosess - økonomiske og samfunnsmessige rammebetingelser 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg- 29.11.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Det igangsettes en prosess som skal lede frem til en positiv endring av Kåfjord kommunes 
organisasjon. Det skal fokuseres på en fornuftig ledelsesstruktur, de ansattes hverdag, en 
framtidig bærekraftig økonomi og et best mulig tjenestetilbud til våre innbyggere. 
 
Prosessen skal også belyse hvordan vi kan ytterligere effektivisere våre interne arbeidsoppgaver 
og rutiner gjennom bruk av digitale verktøy.  
 
Det må også gjennom prosessarbeidet belyses hvordan vår organisasjon skal kommunisere 
internt og eksternt. 
 
Administrasjonsutvalget utgjør partssammensatt styringsgruppe. 
 
Arbeidsgrupper etableres med utgangspunkt i utvalgsstrukturen. Det legges opp til å inkludere 
medbestemmelsesapparatet. 
 
 

Rådmannens innstilling 
Det igangsettes en prosess som skal lede frem til en positiv endring av Kåfjord kommunes 
organisasjon. Det skal fokuseres på en fornuftig ledelsesstruktur, de ansattes hverdag, en 
framtidig bærekraftig økonomi og et best mulig tjenestetilbud til våre innbyggere. 
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Prosessen skal også belyse hvordan vi kan ytterligere effektivisere våre interne arbeidsoppgaver 
og rutiner gjennom bruk av digitale verktøy.  
 
Det må også gjennom prosessarbeidet belyses hvordan vår organisasjon skal kommunisere 
internt og eksternt. 
 
Administrasjonsutvalget utgjør partssammensatt styringsgruppe. 
 
Arbeidsgrupper etableres med utgangspunkt i utvalgsstrukturen. Det legges opp til å inkludere 
medbestemmelsesapparatet. 
 

Saksopplysninger 
Ordfører og kommunedirektøren har ved ulike anledninger i tilknytning til pågående 
budsjettprosess drøftet Kåfjord kommunes økonomiske situasjon. Dialogen har bla handlet om: 
 
 å se til at kommuneorganisasjonen er organisert på en hensiktsmessig og effektiv måte 
 se nærmere på oppgavefordeling, ansvarsområder og samarbeid på tvers i organisasjonen 
 å undersøke nærmere om hvordan kommunen budsjetterer de ulike tjenesteområdene i 

forhold til hverandre. 
 behovet for å redusere kostnadene og slanking av organisasjonen, herunder lønnskostnader 

inklusiv bruk av variable lønnsposter 
 fornøyde brukere og et forutsigbart tjenestetilbud 
 arbeidsmiljø og arbeidsforhold, eks. heltidsproblematikk mm. 
 om kommunen som organisasjon er rustet for de fremtidige behov 
  
 
I dialogen har man vært opptatt av å få til en prosess som er godt forankret i 
kommuneorganisasjon, - trepartssamarbeid. Dialogen har også handlet om behovet for å forbedre 
kommunikasjonen, dette gjelder både internt og eksternt.  
 
For at vårt tjenestetilbud skal oppleves som trygt og forutsigbart må kommunen ha en sunn og 
bærekraftig økonomi, noe som innebærer at kommunen kan tåle svingninger i grunnlaget for 
inntekter og utgifter. KS anbefaler følgende nøkkeltall i forbindelse med økonomisk handlefrihet 
og nivået på disse: 
1. Netto driftsresultat: minst 1,75 % 
2. Disposisjonsfond: mellom 5 og 8 % av brutto driftsinntekter. 
3. Netto lånegjeld: mindre enn 75 % av brutto driftsinntekter 

 
Netto driftsresultat i 2018 var på 2,3 %, noe som var bra. Likevel, - om en ser over de siste 4 
årene har driften så vidt gått i null. Svak netto driftsresultat reduserer muligheten for avsetninger. 
Kommunen har derfor ikke maktet å bygge opp en økonomisk buffer i nødvendig størrelse, 5 – 8 
% av brutto driftsinntekter. Dette synliggjøres tydelig i årsrapporten for 2018 der det 
fremkommer at i perioden 2014 – 2018 var utgiftsveksten større enn inntektsveksten i 3 av de 5 
årene.   
 
Kåfjord har litt penger på disposisjonsfond, ca. 4 mill. kr.  I prosent av brutto driftsinntekter 
utgjør dette ca. 0,6 %. Dette er ganske lite om det blir behov for å håndtere kostnadsdrivende 
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hendelser, finansiere endringstiltak, økonomisk krise o.l. For å være i nærheten av anbefalt nivå 
burde fondet være på minst 12. mill kr. 
 
Investeringsnivået har vært meget høyt i Kåfjord de fire siste årene. Få andre kommuner har 
investert så mye. Dette har resultert i en lånegjeld på 143 % av kommunens brutto 
driftsinntekter. Den høye lånegjelden medfører at en betydelig del av kommunens inntekter i 
økonomiplanperioden går til å dekke rente- og avdragsutgifter. 
 
Inntektssystemet til kommunene tar i det vesentlige utgangspunkt i antallet innbyggere i 
kommunen, (innbyggertilskudd), og hvordan folketallet er fordelt i de ulike aldergruppene, 
(demografi). Folketallsutviklingen i Kåfjord har vært negativ over lang tid.  Konkret har dette gitt 
utslag i negativ reell vekst i kommunens inntekter fra Staten. Av framskrivingen til SSB vil 
trenden med synkende antall innbyggere fortsette i de kommende årene. For budsjettåret 2020 er 
realveksten i overføringer fra Staten negativ med minus 1,7 %. 
 
Synkende inntekter forsterker utfordringene til å oppnå et netto driftsresultat som er positiv.   
For å muliggjøre dette er det en avgjørende forutsetning at de tilgjengelige ressursene utnytte 
effektivt og at tjenestenivået er tilpasset de økonomiske utfordringene. Den desidert største 
innsatsfaktoren er personell. Av kommunens samlede driftsinntekter i regnskapsårene 2017 og 
20218 var andelen lønn inklusiv sosiale kostnader på 66 %, tilsvarende i overkant av 164 mill. 
kroner. Ved et så høyt beløp selv en endring på et par prosent påvirke budsjettet betydelig. 
 
Kåfjord kommune er i KOSTRA plassert i kommunegruppe 6, som er små kommuner, (under 
5000 innbygger) med høye bundne kostnader pr innbygger og med høye frie disponible inntekter.   
Bundne kostnader (utgiftsbehov) er kostnader for å yte lovpålagte tjenester og innfri en 
minstestandard i lovpålagte tjenester. Høyt utgiftsbehov kan enten skyldes høye enhetskostnader 
eller høyt behov i befolkningen. Utgiftsbehovet innen et bestemt tjenesteområde vil være en 
faktor som påvirker hvor mye ressurser kan brukes på andre områder.  
Beregnet totalt utgiftsbehov for Kåfjord kommune i inntektssystemet er 23,3 % over 
landsgjennomsnittet, jfr graf nedenfor.  
Som en ser av grafen nedenfor så er det kostnadsforskjeller mellom de ulike tjenesteområdene. 
På noen områder er utgiftsbehovet høyere enn landsgjennomsnittet mens andre på andre områder 
har kommunen et lavere utgiftsbehov enn landsgjennomsnittet. 
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De årlige statlige overføringer, (inntektsgrunnlaget) til kommunen påvirkes i stor grad av 
utgiftsbehovet, noe som bør gi føringer for hvilke disponeringer kommunen gjør.  
Med dette utgangspunktet er det av interesse å undersøke om prioriteringer i forhold til 
ressursbruken er hensiktsmessig, og hvor det kan finnes potensiale for effektiviseringer i forhold 
til ressursbruk. Som en første (og forenklet) tilnærming til dette er det sett nærmere på regnskap 
2018. Nedenfor følger diagram basert på regnskapstall 2018 som viser hvordan utgiftene 
prosentvis er fordelt på de ulike tjenesteområdene. 
 

 
 
Hver sektor har i seg flere nærmere avgrensede områder, eks inngår barnevern, barnehage, 
gunnskole mm inn i sektor for oppvekst. 
 

Vurdering 
Kåfjord kommune har over tid hatt negativ befolkningsutvikling. Framskriving av 
befolkningsutviklingen viser at trenden vil fortsette inn i fremtiden. En slik utvikling vil 
utvilsomt føre til at Kåfjord kommune må ta ned kostnader. Kostnadsreduksjoner kan foretas bla 
gjennom nedbemanning, da først og fremst ved naturlige avganger.   
 
Gitt at utviklingstrenden fortsetter, vil ikke Kåfjord kommune makte å opprettholde nåværende 
antall årsverk. De endringer som tvinger seg frem vil derfor i stor grad berøre ansatte. 
Kommunedirektøren deler derfor ordførers syn om behovet for en best mulig involvering av alle, 
- folkevalgte, administrasjonen og våre medarbeidere. I så måte er det fornuftig at prosessen 
starter i administrasjonsutvalget hvor alle parter er representert. Det er medarbeiderne som er 
nærmest utfordringene og har derfor utvilsomt gode ideer og innspill til løsninger. Imidlertid 
forutsetter dette at ansatte har en grunnleggende forståelse av økonomien forbundet med egen 
arbeidsplass.  
 
Eventuelle endringstiltak som utredes vil selvfølgelig berøre våre innbyggere, brukere av vårt 
tjenestetilbud og deres pårørende. Planlegging av endringstiltak og eventuell iverksetting av disse 
vil medføre forsterket kommunikasjonsbehov.   
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Kommunedirektøren vil anbefale at man innhenter bistand til videre analysearbeid for å bidra til 
å identifisere nærmere hvor det kan finnes potensial for endringer og effektivisering. Videre 
anbefales det å engasjere prosessledelse utenfor egen organisasjon, men dette må vurderes i 
forhold til kommunens økonomi og kapasitet. 
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Arkivsaksnr.: 2019/421 -3 

Arkiv: 031 

Saksbehandler:  Einar Pedersen 

Dato:                 23.01.2020 

 
Særutskrift 

 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
1/20 Administrasjonsutvalg 31.01.2020 

 

OU-prosess - Arbeidsmøte i administrasjonsutvalget 

Henvisning til lovverk: 
 
Kommuneloven 2018, bla: § 1-1om formål, § 14-1 om krav til økonomiforvaltning 
 
Vedlegg 
1 Særutskrift - OU-prosess - økonomiske og samfunnsmessige rammebetingelser 

 
 

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg- 31.01.2020  

Behandling: 
Forslag til vedtak: 
Administrasjonsutvalget ber administrasjonen om å fremme en sak til kommunestyret som 
oppsummerer møtet 31.1.20, forankrer prosessen og fremlegger forslag til videre framdrift. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Administrasjonsutvalget ber administrasjonen om å fremme en sak til kommunestyret som 
oppsummerer møtet 31.1.20, forankrer prosessen og fremlegger forslag til videre framdrift. 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling til vedtak. Det legges opp til at administrasjonsutvalget gjør 
vedtak om den videre oppfølgning. 
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Saksopplysninger: 
I sitt møte den 29.11.2019 gjorde administrasjonsutvalget med grunnlag i saksfremlegg følgende 
vedtak: 
 

 Det igangsettes en prosess som skal lede frem til en positiv endring av Kåfjord kommunes 
organisasjon. Det skal fokuseres på en fornuftig ledelsesstruktur, de ansattes hverdag, en 
framtidig bærekraftig økonomi og et best mulig tjenestetilbud til våre innbyggere. 

 Prosessen skal også belyse hvordan vi kan ytterligere effektivisere våre interne 
arbeidsoppgaver og rutiner gjennom bruk av digitale verktøy. 

 Det må også gjennom prosessarbeidet belyses hvordan vår organisasjon skal 
kommunisere internt og eksternt. 

 Administrasjonsutvalget utgjør partssammensatt styringsgruppe. 
 Arbeidsgrupper etableres med utgangspunkt i utvalgsstrukturen. Det legges opp til å 

inkludere medbestemmelsesapparatet. 
 
Vedtaket forutsetter en prosess som medfører en grundig gjennomgang av alle sider 
kommuneorganisasjonen: 

 økonomi  
 organisasjons- og ledelsesstruktur  
 arbeidsprosesser og rutiner og digitalisering  
 kommunikasjon internt og ekstern 

  
Som første oppfølgning av vedtaket har kommunedirektøren engasjert KS-konsulent for å gjøre 
en Kostra-analyse i den hensikt å identifisere nærmere hvor det kan finnes potensial for 
effektivisering som kan bidra til økonomiske tilpasninger. Dette vil på møtet bli fremlagt av 
representant fra KS-konsulent.  
I møtet legges det også opp til en foreløpig gjennomgang av dagens administrative organisering. 
 
Et vesentlig formål med møtet er å drøfte fram plan, prioriteringer og rammer for OU-prosessen 
videre. 
 
 

Vurdering: 
Av vedtaket fremgår det at viktig formål med prosessen er at Kåfjord kommune fortsatt skal 
kunne gi et godt tjenestetilbud og drive lokal samfunnsutvikling innenfor en bærekraftig 
økonomi. Prosessen vil være krevende og må gå over et lengre tidsrom. Vi vil ikke kunne arbeide 
med alt samtidig men gjennom plan sette mål, gjøre prioriteringer og sørge for breiest mulig 
forankring. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2018/118 -6 

Arkiv: B49 

Saksbehandler:  Ellen M. Lindvall 

Dato:                 03.02.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
12/20 Kåfjord kommunestyre 27.02.2020 

 

Ombygging av Riebangardi til framtidige behov, slik at det blir en to- 
avdelings barnehage 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Miljø og helse i barnehagen – Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager 

og skoler 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Saken legges frem uten innstilling 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 

Vedtak i Kommunestyret sak 27/19:  
1. Fossen barnehage blir en samisk barnehage. Det vurderes om det er en mulighet for å 
opprette en avdeling for frilufts barnehage i tilknytning til Riebangárdi i fra 01.01.2020 i 
henhold til pkt.3.c., gjerne før dersom det er mulighet for det. Videre gjøres det en 
ombygging av Riebangárdi i henhold til fremtidige behov, slik at det blir en to-avdelings 
barnehage fra høsten 2020. Administrasjonen sjekker om det er mulighet for å inngå en 
midlertidig avtale for å leie fasiliteter til Riebangárdi er ferdig utbygd/ombygd. Det skal 
legges frem en plan for dette til kommunestyremøtet i september.  
2. Det utarbeides en kompetansehevingsplan for å sikre og rekruttere personell med 
samisk språk og kulturkompetanse. Dette for å oppnå målene i rammeplan for 
barnehagen.  
3. Kommunestyret støtter vedtaket som er i HOO, hvor Fossen barnehage sender søknad 
til Sametinget for å delta i Samos-prosjektet.  
  
Vedtak i kommunestyret sak 40/19:  
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1. Planen for å gjennomføre kommunestyrevedtak – framtidig barnehagestruktur i 
Manndalen vedtas som den foreligger. Prosessen med å samlokalisere 
barnehageavdelingene i Manndalen starter høsten 2019. Det lages en plan for 
ombygging/omorganisering av barnehagen, og økonomiske konsekvenser. Barnehagen i 
Manndalen får en ekstra planleggingsdag i barnehageåret 2019/20.  
2. Kåfjord Kommunestyre viser til mail fra ansatte ved Fossen barnehage og ber om en tett 
og god dialog med de foresatte og ansatte.  
 
Bygningsmessige forhold:   
Fossen barnehage skal endres fra en er en tre-avdelings barnehage fordelt på to bygg til en 
samlokalisert barnehage. Det er i dag lang avstand mellom byggene, noe som gjør 
koordinering av ansatte vanskelig. Barna i de ulike avdelingene møtes to ganger hver uke 
og blir ikke godt nok kjent med hverandre i løpet av barnehagetiden. Avdelingene Knerten 
og Trollstua ligger i et bygg som opprinnelig var lærerbolig, men som er ombygd/påbygd. 
Det ville vært påkrevd større vedlikehold og fornying for å opprettholde de to avdelingene 
i bygget. 
Avdeling Riebangárdi er et nyere bygg (bygget i 2007) som er i henhold til bygningsmessig 
standard på samme tid.  
 
 
Barnehageloven om samisk barnehage  
Sametinget legger følgende definisjon til grunn for hva et samisk barnehagetilbud er. Med 
samisk barnehagetilbud menes et tilbud der barnehagedriften bygger på samisk språk og 
kultur. Barnehagen skal styrke barns identitet som samer ved å fremme bruken av samisk 
språk og ved å formidle samisk kultur. Barnehagen ledes av samiskspråklige pedagogisk 
personale.  
Det samiske barnehagetilbudet har store variasjoner. Det kan variere fra tilbud til samiske 
barn i barnehager med hovedvekt på samisk språk til norskspråklige barn som får 
samisktilbud i norske barnehager. Barnehager med et samisktilbud omfatter både private 
og kommunale barnehager. Det finnes ulike organiseringer av tilbudet både som ordinære 
barnehager, men også for eksempel som reindrifts-, kultur- og naturbarnehager.   
Det samiske barnehagetilbudet kan deles inn i følgende kategorier: • Samiske barnehager:  
Det vil si en barnehage der driften bygger på samisk språk og kultur. De ansatte er 
samiskspråklige.  
Samisk språk og kultur er viktig å vektlegge i et samisk barnehagetilbud. Det handler om 
arv og tradisjoner, men samtidig om å vedlikeholde, skape og fornye.  som minoritet å 
fremme at barnehagene tar utgangspunkt i det samiske språket og den samiske kulturen 
når innholdet planlegges.  

 

§ 4. Netto leke- og oppholdsareal 
Netto leke- og oppholdsareal er 4 kvm. Pr. barn over tre år, og 5,3 m2. Pr. barn under tre 
år. 
Riebangardi er godkjent med en netto leke- og oppholdsareal på 119.3 m2.  
Denne normen tar utgangspunkt i hvor mange barn som er til stede i barnehagen samtidig, 
selv om barn deler en plass eller de har deltidsplasser.  
Arealnormen er veiledende. Det betyr at kommunen kan godkjenne en barnehage med et 
annet areal enn normen, etter en konkret vurdering. 
 
 
Byggeprosess: 
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Etter vedtak om behov for areal og eventuell utbygging, må det først prosjekteres. Her må 
kommunen først ut og innhente konkurrerende priser for arbeidet. Deretter skal det være en 
gjennomgang av prosjekteringen og event om noe må endres.  
Arbeidet skal lyses ut på KGV/doffin og her skal den ligge ute i min. 45 dager. Heretter er det 
også kalenstid som må overholdes.  
Etter at tilbud er kommet skal dette åpnes og gås gjennom for kontrollregning. Det kan også 
være at kommunen må etterspørre mangler i tilbud som kan skje. Kommer det ikke inn tilbud 
så må kommunen igjen ut å forhandle med aktuelle bedrifter om de er interessert i å gi tilbud. 
Kommunen må ofte forhandle med aktuelle budgivere før det kan skrives kontrakt, og da kan 
arbeidet starte, men tar som regel litt tid før det skjer. Om dette arbeidet starter nå 
omgående, så kan barnehagen tidligst være ferdig senhøsten 2021. Husk tiden raser av gårde 
når det gjelder sånne saker.  
Ved en eventuell ombygging/utbygging av en to avdelings barnehage, må 
avdelingene Knerten og Trollstua og andre løsninger benyttes slik at kommunen 
kan gi et barnehagetilbud også under byggeperioden. Eventuelt sette opp gjerder 
rundt byggeområdet, hvis barna kan oppholde seg i det nåværende bygget under 
bygging. Eventuelt behov for å søke dispensasjon fra arealnorm på Trollstua og 
Knerten under byggeperioden. 
 
 
 
Barnehageåret 2020/2021 
 
Høst 2020; ombygging av avdeling Riebangardi 
11 barn er gått over i skolen. 
Antall barn: 25 (estimerte tall) 
Antall plasser: 30 
Arealnorm under 3 år: 5 x 5,3 = 26,5 m2 
Arealnorm over 3 pr: 20 x 4,0 = 80,0 m2 
Antall ansatte: 8,35 årsverk = 3 barn pr. Voksen 
Behov fra 2020: 106,5 m2 
Uteareal: Stort nok 
 
Behov: 
1 kontor til pedagogisk leder 3 
1 kontor til styrer 
1 ekstra toalett til barna 
1 ekstra toalett til personalet 
 
Alle barna bruker samme grov og fin garderobe. 
Personalrom blir stående. 
 
 
Mål for allrom/ kjøkken, lekerom, lek/ formingsrom, grupperom, 8 kanten er 124,4 m2 og 
117,8 m2 hvis ikke arealet under vindeltrapp tas med. 
 
Det er da plass til alle barn arealmessig, uten å ta med personalrom og fingarderoben. 
 
I henhold til inkluderende barnehage og skolemiljø satsning og ekstern 
barnehagevurdering utført av Udir vår 2019, er ikke ombygging en god løsning. 
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Inndeling av rom gjør det særdeles utfordrende å drive en avdelingsbarnehage med 
eventuelt 25 barn og 30 plasser. Det har tidligere vært 22 barn der og ihht. rominndeling 
er det utfordrende å få til et inkluderende barnehagemiljø for alle aldersgrupper. Det vil bli 
som en base i en basebarnehage, hvor det vanligvis er max 20 barn på hver base.  
 
Foreldregruppen og personalet i Fossen Barnehage ber politikerne om å se inn i fremtiden 
og ta hensyn til at det nye vedtaket om bygging av boliger på Løkvoll, forhåpentligvis vil 
lokke flere barnefamilier til Kåfjord.  
God kvalitet som er tilrettelagt for alle aldersgrupper er viktig for å kunne skape et 
inkluderende barnehagemiljø. 
 
 
 
Høst 2020. Utbygging av avdeling 0-3 og 3-6 år 
 
0-3 år 
Estimere med 5 barn/ 10 plasser ihht ny avdeling 0-3 år. 
5 x 5,3 = 26,5 m2 i areal leke og opphold. 
 
3-6 år 
20 barn/ 20 plasser 
20 x 4,0 = 80,0 m2 i areal og leke og opphold 
 
Gamle Riebangardi blir stående slik den er pr. i dag, med gamle tegninger som et 
utgangspunkt. Avdelingen er godkjent for en netto leke/opphold på 119,3 m2. Ledig 
arealnorm på 39,3 m2. 
 
 
Utbygging: 
Grov og fingarderobe 
Stellerom med et lite barnetoalett 
1 ekstra personaltoalett 
Lekerom  
Lager Korridor 
Kontor for 3 pedagogiske ledere 
VF 
Vognskur ved porten 
 
 
 
Estimert barnetall høst 2021: 
9 barn er over i skolen. 
Antall barn: 21 (estimerte tall) 
Antall plasser: 31 
Arealnorm under 3 år: 5 x 5,3 = 26,5 m2 estimert at vi får inn 5 små, eller 6 store barn. 
Arealnorm over 3 pr: 16 x 4,0 = 44,0 m2 
Behov fra 2021: 70,5 m2 
Uteareal: stort nok 
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Kalkulert pris på utbygging avdeling 2, Fossen Barnehage. 
Forslag 1: 
Arealene er satt med bakgrunn i dagens avdeling Riebangardi og en tidligere plan på en  
2 avdelings barnehage. 
Holte kalkulasjon gir kvadratmeterpris på utbygging for avd. 2 barnehage i 
normalstandard til kr. 28. 352,-  
Dette gir en kalkulert grunnpris på utbygging av Fossen Barnehage til kr. 4. 649. 728,- 
I tillegg får vi innredning og ombygg av eksisterende; 
Møblering RS kroner 250. 000,- 
Ombygging av eksisterende for tilpasning til avdeling 2, RS kroner 500.000,- 
Til uforutsett/ sikkerhetsmargin 15%; Kroner 809.959,2  
Dette gir en kalkulert pris på utbygging for avdeling 2, Fossen barnehage på  
kroner 6.209.687,- 
    
AREALOPPSETT 1, gamle tegninger avdeling 2. 
Utebod     9,5 m2 
Grovgarderobe  10,2 m2 
Garderobe   14,2 m2 
WC       5,2 m2 (universell utforming) 
WC      5,2 m2 (universell utforming) 
Lek    37,7 m2 
Stellerom     7,8 m2 
Lager      2,6 m2 
Hvile/ lek     7,5 m2 
Stille/ lek   12,2 m2 
Korridor     8,2 m2 
Kontor   20,4 m2 
VF       3,3 m2   
Rom for barnevogner             20 m2 
Sum    164 m2  
 
 
Kalkulert pris på utbygging avdeling 2, Fossen Barnehage. 
Forslag 2: 
Arealene er satt med bakgrunn i behov fra høst 2020 til en 0-3 års avdeling. Bruk av rom i 
dagens avdeling Riebangardi er med i beregningen.  
Holte kalkulasjon gir kvadratmeterpris på utbygging for avd. 2 barnehage i 
normalstandard til kroner 28. 352,-  
Dette gir en kalkulert grunnpris på utbygging av Fossen Barnehage til kroner 2.758.647,- 
I tillegg får vi innredning og ombygg av eksisterende; 
Møblering RS kroner 150.000,- 
Ombygging av eksisterende for tilpasning til avdeling 2, RS kroner 500.000,- 
Til uforutsett/ sikkerhetsmargin 15%; Kroner 511.297 
Dette gir en kalkulert pris på utbygging for avdeling 2, Fossen barnehage på  
kroner 3.919.944,- 
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AREALOPPSETT 2 
Grovgarderobe 8,0 m2 
Garderobe  10,0 m2 
WC personal  5,2 m2 (universell utforming) 
Lek   40,0 m2 
Stellerom/toalett 4,0 m2 
Lager   2,6 m2 
Korridor  4,0 m2 
Kontor   15,0 m2 
VF   3,3 m2 
Sum   97,3 m2 
 
 
 
  
 
 
 

Vurdering: 
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Veileder  
IS-2072

Miljø og helse i barnehagen
Veileder til forskrift om miljørettet helsevern  
i barnehager og skoler
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Forord 
Formål 
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler har som overordnet 
mål å bidra til et bedre oppvekst- og læringsmiljø for barn i barnehager. 
Denne veilederen skal fremme enhetlig tolkning og etterlevelse av dette 
regelverket i barnehagene, også i forbindelse med  utøvelse av faglig skjønn. 
Veilederen skal videre stimulere til en mer proaktiv arbeidsform som kan 
sikre at hensynet til barna blir ivaretatt allerede ved planlegging av nye 
barnehager eller ved vesentlige endringer av eksisterende barnehager.

Målgruppe 
Veilederen retter seg mot barnehagens eier, leder, ansatte og foresatte. Den 
bør imidlertid også være av interesse for tilsynsmyndigheter og andre med 
ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av barnehagen. 

Bakgrunn 
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. trådte i kraft 
1.1.1996 (sist endret 3.9.2012). Fra 1.1.2012 er hjemmelen for forskriften lov 
om folkehelsearbeid (folkehelseloven). Ny kunnskap om miljøfaktorenes 
påvirkning på barn og unges helse og trivsel i barnehage- og skolemiljøet, nye 
driftsformer, bygningstyper mv. og endringer i annen aktuell lovgivning har 
skapt behov for en oppdatert og mer målrettet veiledning. Forholdene i 
barnehagen omfattes også av barnehageloven fra 2005. Det er viktig at 
barnehageeier, leder og tilsynsmyndighetene gjør seg kjent med begge 
regelverkene.
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Innhold
Innholdet i veilederen er direkte relatert til de ulike bestemmelsene i forskriften 
om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. Veilederen angir/ 
oppsummerer forutsetninger for god praksis. Et ledd i god praksis kan være 
at virksomheten kontinuerlig forbedrer sine tjenester. I tillegg inneholder 
 veilederen en del henvisninger og lenker til ytterligere informasjon, uten å ta 
sikte på å være uttømmende. Det er videre fremhevet områder og temaer innen 
systematisk folkehelsearbeid hvor det vil være særlig viktig med styrking av 
samarbeid på tvers av sektorer i kommunen, og med medvirkning fra brukerne. 
Dette vil bl.a. gjelde godkjenningsprosessen, gjennomføring og oppfølging av 
tilsyn, bruk av kompetanse og organisering av arbeidet. Veilederen omfatter bare 
råd og anbefalinger som anses å være av vesentlig betydning for barnehage-
virksomheten. Disse er basert på mest mulig eksakt viten, men også på praktiske 
og velprøvde erfaringer innenfor de ulike  områdene/temaene. Flere av disse er 
hentet fra fagmiljøer utenfor helsesektoren. Også referanser og sjekklister er 
samlet inn fra flere miljøer. Sjekklistene og skjemaene må anses som eksempler 
på god praksis. Noen viktige henvisninger til sentralt lovverk og offentlige 
instanser er samlet bakerst i dokumentet. En mer utførlig referanseliste til 
nyttige lenker om enkelttemaer og et utvalg sjekklister finnes på www.fmh.no.

Rettslig status
Innholdet i helsemyndighetenes faglige veiledere er i seg selv ikke rettslig 
bindende for mottakerne. I prinsippet er innholdet i veilederen å anse som en 
samling anbefalinger og råd. 

Det betyr imidlertid ikke at anbefalinger og råd som gis i faglige veiledere, 
er uten enhver rettslig betydning. Veilederne beskriver ofte en praksis eller 
 fremgangsmåte som ifølge Helsedirektoratet må anses å gjenspeile faglig 
 forsvarlighet og/eller god praksis. Den som velger løsninger som avviker fra 
veiledernes anbefalinger, må være forberedt på å kunne dokumentere og 
 begrunne sine valg. Særlig gjelder dette når veilederens anbefalinger knytter seg 
til spørsmålet om forsvarlig drift.

Videre utvikling av veilederen
Det er grunn til å forvente stadige endringer i forhold som kan berøre 
barnehage virksomheten (driftsformer, lovgivning, kunnskap om påvirknings-
faktorer mv.). Det vil av den grunn være behov for veiledning som er mest 
mulig oppdatert og relevant. Det tas derfor sikte på en jevnlig oppdatering av 
veilederen for å bidra til både forsvarlig sikring og positiv utvikling av miljøet 
for barna i barnehagen.
 
Viktige bidragsytere i arbeidet med veilederen har vært Forum for miljø 
og  helse, Arbeidstilsynet, Utdanningsdirektoratet og Oslo kommune. Denne 
 veilederen erstatter IK- 2619 fra 1998.

Oslo, mars 2014

Knut-Inge Klepp
divisjonsdirektør
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§ 1. Formål

Forskriftens formål er å bidra til at miljøet i barnehager, skoler og andre 
virksomheter som nevnt i § 2 fremmer helse, trivsel, gode sosiale og 
miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade.

Formålet med forskriften er å sikre at barnas miljø i barne hagen ivaretas. 
Forskriften får ikke anvendelse for de ansatte, de vil være  omfattet av arbeids-
miljøloven. Med barnas miljø menes det fysiske og psykososiale miljøet både 
i innendørs arealer og på uteområder som ligger på barnehagens eiendom, i 
umiddelbar tilknytning til denne og andre områder som virksomheten drives på. 
Forskriften vil også gjelde når barna er på utflukter og turer. Formålsparagrafen 
 understreker betydningen av at barna skal ha et helsefremmende miljø og ikke 
bare beskyttes mot risikoforhold.

Formålsparagrafen innebærer at helsefaglig kompetanse involveres sammen med 
teknisk, pedagogisk og planfaglig kompetanse når barnehagen planlegges, drives 
og vedlikeholdes. 

Formål

11

§ 1. Formål.

Forskriftens formål er å bidra til at miljøet i barnehager, skoler og andre
virksomheter som nevnt i § 2 fremmer helse, trivsel, gode sosiale og
miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade.
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§ 2. Virkeområde

Forskriften kommer til anvendelse ved planlegging, tilrettelegging  
og drift av:
1. barnehager og andre virksomheter som mot godtgjøring gir tilsyn 

med og omsorg for barn under skolepliktig alder når:
a) virksomheten er regelmessig, og
b) tilbyr en ukentlig oppholdstid på mer enn ti timer, og 
c) antall barn som er tilstede samtidig, er tre eller flere.
2. grunnskoler

3. videregående skoler

Alle vilkårene i forskriftene § 2 nr. 1 a) til c) må være oppfylt for at barnehagen 
skal være omfattet av forskriften. Forskriften omfatter virksomheter som gir 
tilsyn og omsorg mot godtgjøring for barn under skolepliktig alder, enten disse 
er pedagogisk tilrettelagt eller ikke, private eller offentlige.

Med godtgjøring menes at det er en betalingsordning for det enkelte barnet som 
oppholder seg der. Foruten barnehager, herunder familiebarnehager, gjelder 
forskriften for bl.a. barneparker, dagmammaer, gårdsbarnehager, åpne barne-
hager og friluftsbarnehager med videre som fyller vilkårene i § 2 punkt 1 a til c.

Forskriften gjelder både virksomheter som er godkjent eller godkjennings-
pliktige etter lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64, og virksomheter for barn 
under skolepliktig alder av mindre omfang enn de som faller inn under barnehage-
lovens godkjenningsplikt, f. eks. barneparker, dagmammavirksomhet o.l. 

Med oppholdstid på mer enn 10 timer jf. pkt. b) menes oppholdstid for hvert 
enkelt barn. M.h.t. antall barn i pkt. c gjelder 3 barn uavhengig av om barna er 
egne eller ikke, så lenge det for noen av barna utgjør en virksomhet som drives 
mot godtgjøring. 

For andre virksomheter som ikke fyller alle de tre vilkårene, gjelder forskrift om 
miljørettet helsevern 2003 nr.486. Som eksempel nevnes barn i barnebaser i 
asylmottak. Barnebaser omfattes ikke av denne forskriften, men inngår i melde-
plikten for asylmottak jf. forskrift om miljørettet helsevern.

Ved praktisering av bestemmelser for barnehagen må det tas i betraktning at 
barnehager etableres i ulike lokaler, og at det finnes mange forskjellige drifts-
former. Barnas oppholdstid kan variere mye; det samme gjelder barnas alder 
og dermed deres fysiske og psykososiale behov.

Familiebarnehager er en særskilt driftsform, ettersom barnehagen drives i 
private hjem. Variasjoner og alternativer i barnehagetilbudet må imidlertid også 
tillegges vekt i den totale helsemessige vurderingen som blir foretatt i henhold til 
forskriften. Det samme vil gjelde for dagmammavirksomhet.
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§ 3. Definisjoner

I denne forskrift forstås med;
a) Internkontroll: Å påse at krav fastsatt i eller i medhold av lov eller 

 forskrift overholdes.
b) Internkontrollsystem: Systematiske tiltak som skal sikre og 

 dokumentere at aktivitetene utøves i samsvar med krav fastsatt i eller 
i medhold av lov eller forskrift. De systematiske tiltakene skal være 
beskrevet i administrative prosedyrer.
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§ 4. Ansvar.  
Internkontroll

Leder av virksomheten har ansvar for å påse at bestemmelsene i eller 
i  medhold av denne forskrift overholdes, og skal rette seg etter de pålegg 
som kommunen til enhver tid gir.

Virksomhetens eier skal påse at det er etablert et internkontrollsystem.

Ansvar
For både offentlige og private barnehager og tilsvarende virksomheter vil 
ansvaret for barnehagebygget og selve driften av barnehagen ofte være lagt til 
ulike enheter. Det er derfor viktig at disse enhetene avklarer roller og ansvar 
i henhold til forskriftens bestemmelser. Disse avklaringene må fremgå av intern-
kontrollen.

Barnehageeier
• Kommunen er eier av kommunale barnehager (til vanlig representert ved 

rådmannen).
• Foreninger, foreldre, organisasjoner, aksjeselskap osv. eier private barnehager.

Eier har ansvaret for å påse at et internkontrollsystem er etablert i barnehagen, 
og at barnehagen har godkjenning (se § 6). Eier har også ansvar for å legge til 
rette for at barnehagen kan drives i tråd med forskriftens krav.

Leder av barnehagen
Styrer i barnehagen er barnehagens leder. I noen tilfeller, f.eks. dagmamma-
virksomheter og mindre, private barnehager, kan leder og eier være samme 
person.

Lederen er ansvarlig for at det etablerte internkontrollsystemet følges opp, og 
har plikt til å gi relevant informasjon til foresatte, jf. § 5 andre ledd.

En barnehage må forholde seg til mange ulike regelverk, og felles for mange 
av disse er krav til internkontrollsystem. Se også IK-Bygg, et verktøy for bedre 
eierrskap, forvaltning og bruk av bygg (www.ikbygg.no).

Internkontroll
Internkontroll er en kontroll barnehagen selv utfører, og som dokumenterer at 
regelverk etterleves på en systematisk måte. Barnehagen skal altså vite hva den 
skal gjøre, gjøre det, og etterpå kunne dokumentere at den har gjort det. Intern-
kontrollsystemet skal gjøre det enkelt å drive kontinuerlig forbedringsarbeid i 
barnehagen. De fleste virksomhetene som forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler gjelder for, er også underlagt forskrift om systematisk 
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften) hvor 
§ 5 redegjør for innholdet i internkontrollen. Arbeidet med internkontrollen skal 
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skje i samarbeid med de ansatte og foreldre/foresatte gjennom barnehagens 
samarbeidsorganer. Internkontrollen skal dokumenteres i den form og omfang 
som er nødvendig på bakgrunn av den aktiviteten som drives, størrelsen 
på  virksomheten og hvilke risikoforhold som gjør seg gjeldende.

Krav til skriftlige rutiner vil generelt gjelde der mangel på slik dokumentasjon 
kan ha negativ innvirkning på barnas miljø.

Rutiner veilederen henviser til som «god praksis», bør innarbeides i intern-
kontrollsystemet.

God praksis i barnehagen forutsetter følgende:
• Et etablert internkontrollsystem som ivaretar bestemmelsene i forskriften 

på en systematisk måte.
• Internkontrollsystemet skal være skriftlig i henhold til internkontroll-

forskriftens § 5.
• Det er foretatt en avklaring av roller og ansvar i henhold til forskriftens 

bestemmelser mellom involverte enheter som drifter virksomheten.
• Alle regelverkskrav er samlet i ett internkontrollsystem. 
• Utarbeidelsen og regelmessig oppdatering av internkontrollsystemet skjer 

i samarbeid med de ansatte og foresatte/foreldre gjennom barnehagens 
samarbeidsorganer.

• Eier har tilrettelagt for at barnehagen kan oppfylle forskriftens krav.
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§ 5. Opplysnings-  
og informasjonsplikt

Leder av virksomheten plikter å legge frem de opplysninger som er nødvendige for 
at kommunen skal kunne gjennomføre sine oppgaver etter denne  forskrift. 

Leder av virksomhetens skal, med de begrensninger som følger av taushets
plikten, sørge for at det uoppfordret gis relevant informasjon til foresatte og/eller 
elever om forhold ved virksomheten som kan ha negativ innvirkning på helsen.

Denne paragrafen omhandler to ulike plikter: Opplysningsplikten (jf. folkehelse-
loven § 12), som oppfylles ved at virksomheten legger frem  informasjon som 
etterspørres, og informasjonsplikten som skal oppfylles på virksomhetens eget 
initiativ.

Barnehagens leder er ansvarlig for at både tilsynsmyndighet, ansatte, foresatte 
og/eller barna uoppfordret informeres om forhold som kan ha negativ 
 innvirkning på barnas helse. Barnehagen må utarbeide rutiner for hvilke forhold 
dette kan gjelde. Eksempler kan være:
• Klager på inneklima.
• Ventilasjonsanlegg som ikke virker over tid.
• Utilfredsstillende renhold.
• Oppussingsarbeider som forårsaker støy, lukt, støv eller sikkerhetsmessige 

 utfordringer.
• Vannlekasje.
• Forhold som kan forårsake smitte blant barn og ansatte.
• Utfordringer i det psykososiale miljøet.
• Alvorlige skader eller hendelser som barn har vært utsatt for.
• Manglende godkjenning eller avvik fra forskriften som er blitt avdekket 

etter tilsynsbesøk.
• Skadedyr og skadedyrbekjempelse hvor det brukes kjemiske  bekjempelses midler.
• Eksterne forhold som barnehagen selv ikke er ansvarlig for, f.eks. støyende 

anleggsarbeider på nabotomten.

Dersom barnehagen av ulike årsaker ikke informerer foresatte og eller barna 
tilstrekkelig, må tilsynsmyndigheten pålegge barnehagen dette. Begrunnelsen 
er at foreldre/foresatte skal kunne gis mulighet til å ivareta miljøet til sine barn. 

God praksis i barnehagen forutsetter følgende:
• Rutiner som sikrer at tilsynsmyndighet, ansatte, foresatte og barna får 

 nødvendig informasjon om forhold ved barnehagen som kan ha negativ 
innvirkning på helsen.

• Rutiner for oppfølging av opplysningsplikten. Varsling til riktig instans når 
det oppstår forhold som kan ha negativ innvirkning på barnas helse og trivsel.

• Barnehagen og helsemyndigheten (for eksempel ved kommunelege, helse-
søster, miljørettet helsevern) samarbeider om utarbeidelsen av rutiner for 
hva som skal varsles og til hvem når det gjelder forhold som kan ha 
 innvirkning på barnas helse.
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§ 6. Krav om 
 godkjenning

Virksomheter som omfattes av forskriften, jf. § 2, skal være godkjent 
av  kommunen.

Godkjenning etter denne forskrift fritar ikke for bestemmelser som er gitt 
i medhold av annet regelverk.

Søknad skal fremlegges for godkjenningsmyndigheten når det foreligger 
plan for etablering, utvidelse eller endring av virksomheten.

Søknad om godkjenning skal inneholde dokumentasjon som viser hvordan 
virksomhetens eier vil sikre at virksomheten planlegges, etableres, drives 
og videreutvikles i samsvar med forskriftens bestemmelser.

Det må fremgå hvor mange barn/elever og ansatte virksomheten er 
  beregnet for.

For søknad om godkjenning av private virksomheter uten offentlig støtte 
som omfattes av forskriften, skal saksbehandlingsfrist som nevnt i tjeneste
loven § 11 første ledd første punktum, være 4 måneder. Tjenesteloven § 11 
annet ledd om at tillatelse ansees gitt når saksbehandlingsfristen er utløpt, 
gjelder ikke for godkjenning etter denne forskrift.

Alle virksomheter som omfattes av forskriften skal være godkjent av kommunen, 
og godkjenning gis etter søknad. 

Det er viktig at det ikke er godkjenningen i seg selv som er målet, men at 
 barnehagen hele tiden arbeider for et miljø som fremmer helse, trivsel og læring 
hos barna.

Barnehageeier og barnehageleder må ha avklart ansvar og roller knyttet til det 
å søke om godkjenning etter forskriften, og ha rutiner for dette i sin intern-
kontroll. Framgangsmåte for godkjenning vil avhenge av tiltaket:
• Ny barnehage.
• Eksisterende barnehage ikke tidligere godkjent.
• Renovering av eksisterende barnehage.
• Tilbygg til eksisterende barnehage.
• Midlertidige erstatningslokaler.
• Driftsmessige endringer (eks.: Omlegging av driftsform, utvidelse av antall 

barn) (ref. rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet  I-1 /2012).

Forskriften inneholder både bygningstekniske og driftsmessige bestemmelser. 
For nye tiltak som også er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven, er det 
hensiktsmessig å dele godkjenningen i 2 trinn:
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• Trinn 1 – Barnehageeier søker om samtykke til planer for ny virksomhet eller 
større endringer/utvidelser/rehabiliteringer/tilbygg mv. Samtykke bør gis 
samtidig med at plan- og bygningsmyndigheten behandler rammesøknaden 
for tiltaket.

• Trinn 2 – Leder for barnehagen søker om godkjenning ifølge bestemmelser 
omkring driften av barnehagen. Godkjenning gis så vidt mulig før oppstart. 
 Det kan være aktuelt for godkjenningsmyndigheten å be om å få vurdere barn e-
hagens IK-system igjen etter noen måneders drift, da ikke alt vil være helt på 
plass ved oppstart. (Eksempler vil finnes på Forum for miljø og helse sine 
hjemmesider www.fmh.no).  

Når det gjelder øvrige tiltak, vil ikke enhver detaljendring av de bygningsmessige 
forhold omfattes av bestemmelsen. Det vises til prinsippet om at det må være 
forholdsmessighet mellom godkjenningspliktens omfang og de helsemessige 
hensyn som begrunner godkjenningsplikt. Tvilstilfeller bør tas opp med 
 godkjenningsmyndigheten, som skal kunne bistå med råd og veiledning 
i  godkjenningsprosessen. 

Ved behov for rehabilitering/ utbedring av eksisterende virksomhet henvises til 
Momentliste Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB).

Godkjenning forutsetter at barnehagen tilfredsstiller kravene i forskriften. Det er 
ikke anledning til å gi midlertidig godkjenning eller godkjenning på vilkår om at 
krav i forskriften oppfylles på et senere tidspunkt. Kommunen har imidlertid en 
viss anledning til å gi dispensasjon, jf. § 26. Det betyr at dersom kommunen gir 
godkjenning til en virksomhet uten at alle forskriftens krav er oppfylt, må den 
ha gitt varig eller midlertidig dispensasjon fra disse kravene i forkant. Det bør 
imidlertid ikke dispenseres fra krav som utgjør et hovedformål eller en hoved-
intensjon med forskriften. Avgjørelsen om godkjenning skal gis eller ikke, er å 
anse som enkeltvedtak som kan påklages. 

At en barnehage ikke får godkjenning, betyr ikke nødvendigvis at den ikke kan 
drives videre, men manglende godkjenning vil innebære nærmere oppfølging fra 
kommunen, med sikte på å oppnå godkjenning. Situasjonen er omtalt i Helse- 
og omsorgsdepartementets Rundskriv I-1/2012 «Om godkjenning av barnehager 
og skoler etter regelverket for miljørettet helsevern». 

Kommunen kan trekke godkjenningen tilbake dersom krav ikke lenger 
 overholdes (når det gjelder virkning av tilbakekallelse av godkjenning, 
se  veiledning til § 26 Virkemidler og dispensasjon).

Vedlikehold
Det fremgår av § 6, 4. ledd at søknad om godkjenning skal inneholde dokumen-
tasjon som viser hvordan virksomhetens eier vil sikre at virksomheten plan-
legges, etableres, drives og videreutvikles i samsvar med forskriftens bestemmel-
ser. Forsvarlig drift stiller blant annet krav til vedlikehold. Det er i denne 
sammenheng viktig at vedlikeholdet av barnehagen skjer i henhold til en plan 
som sikrer at miljøet til enhver tid er i samsvar med forskriftens krav. Det vises 
også til bestemmelser i plan- og bygningsloven og byggesaksforskrift SAK 10. 

Med vedlikehold mener vi tiltak for å opprettholde teknisk og funksjonell 
standard. Et planlagt, forebyggende vedlikehold er avgjørende for at bygget 
med installasjoner skal fungere som forutsatt i sin levetid. Vedlikehold starter 
i planleggingsfasen av et nytt bygg. Det bør velges løsninger og produkter som 
er enkle å vedlikeholde, både med hensyn til tilgjengelighet og muligheten for 
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vedlikehold. Ved ferdigstillelse av et nytt bygg skal det følge en vedlikeholds-
dokumentasjon for alle deler av bygget og de tekniske anlegg som skal vedlike-
holdes, og driftspersonellet som skal stå for vedlikeholdet, skal gjennomgå 
grundig opplæring.

God praksis i barnehagen forutsetter følgende: 
• Barnehagen må ha godkjenning etter denne forskriften ved oppstart. 
• Ansvar og roller mellom barnehageeier og leder er avklart med hensyn 

til godkjenning, drift og vedlikehold.
• Vedtatt vedlikeholdsplan inngår i godkjenningen av barnehagen.
• Barnehageeier og leder har en aktiv rolle for å påse at miljøet i den enkelte 

barnehagen er forsvarlig og i henhold til forskriftens krav.
• Rutiner for samarbeid mellom barnehagens leder og barnehageeier om 

 forvaltning, drift og vedlikehold av barnehagen.
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§ 7. Generelle krav

Virksomheter som omfattes av forskriften, skal være helsemessig 
 tilfredsstillende.

Virksomhetene skal planlegges, bygges, tilrettelegges og drives slik at 
 forskriftens bestemmelser om trivsels-, helse-, hygiene- og sikkerhetsmessige 
forhold oppfylles på en allment akseptert måte.

Det overordnede krav i forskriften er at barnehagen skal være helsemessig 
tilfredsstillende. Alle barn har krav på et trygt og godt barnehagemiljø. Dette 
spesifiseres av de øvrige bestemmelsene i forskriften. Bestemmelsene er i stor 
grad gitt som funksjonskrav. Hvordan funksjonskravene skal oppfylles, er i 
utgangspunktet opp til barnehagens eier og leder. Bestemmelsene utfylles av 
denne veilederen og normer, f.eks. Folkehelseinstituttets rapport 2013:7  
(www.fhi.no). Forskriften åpner for faglige vurderinger av hva som vil være 
tilfreds stillende standarder på de ulike områdene.

Barnehagens eier og leder må sørge for at det foreligger tilfredsstillende planer 
og rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold. Dette omfatter tilfredsstillende 
organisering av barnehagen, tilfredsstillende planlegging og bruk av økonomiske 
og bemanningsmessige ressurser, samt tilfredsstillende drift og vedlikehold av 
areal og bygninger. Bestemmelsen må ses i sammenheng med kravet om intern-
kontrollsystem, som innebærer at virksomheten gjennom systematiske tiltak skal 
sikre at krav fastsatt i eller i medhold av forskriften overholdes (se også § 4). 
Dette vil bety at barnehagen har gjennomført en risikovurdering av de forhold 
som kan ha betydning for barnas helse og miljø. Arbeidstilsynet har utarbeidet 
et faktaark om risikovurdering, og «dagROS» er et praktisk eksempel barne-
hagen kan benytte for å kartlegge risiko i forbindelse med turer og aktiviteter.

Barnehagen skal planlegges, bygges, tilrettelegges og drives slik at forskriftens 
bestemmelser om trivsels-, helse-, hygiene- og sikkerhetsmessige forhold 
oppfylles på en allment akseptert måte. I begrepet allment akseptert måte ligger 
det en forutsetning om at også regelverk som regulerer tilsvarende eller 
 tilgrensende områder, skal være oppfylt. Det vises til regelverket om bl.a. 
produkt sikkerhet, bygninger, matservering mv. Bestemmelsen må også ses i 
 sammenheng med plan og bygningsloven, arbeidsmiljøloven og barnehageloven.

God praksis i barnehagen forutsetter følgende:
• Rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold (jf. internkontrollforskriften).
• Risikovurdering av forhold som omhandles i forskriften og som kan ha 

betydning for barnas helse og miljø.
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§ 8. Beliggenhet

Ved valg av beliggenhet for ny virksomhet som omfattes av forskriften, skal 
det  tas hensyn til trafikkforhold, luftforurensning, støy, klimaforhold og 
risikofaktorer i miljøet, samt områdets utforming og topografi.

Ved valg av beliggenhet for nye barnehager skal det tas hensyn til forskriftens 
formål om at barnehagen skal fremme helse og trivsel og forebygge skader. 
Beliggenheten er en viktig del av det totale miljøet til barna. Beliggenheten 
bør vurderes i forhold til barnehagens formål, barnas alder og oppholdstid. 
I vurderingen av beliggenhet vil det være rom for skjønn, der svakheter på 
enkelte områder kan kompenseres av andre særlige kvaliteter. Barnehagen bør 
lokaliseres slik at den oppleves som en naturlig del av nærmiljøet for dem som 
oppholder seg både i og utenfor barnehagen. 

Viktige momenter ved valg av ny beliggenhet er ulykkesrisiko, støy, luft-
forurensning, grunnforurensning, tilgjengelighet, adkomst, trafikkmønster, 
parkeringsforhold, gang- og sykkelveier, tur- og rekreasjonsområder, lokal-
klimatiske forhold, solforhold, rasfare, radon, oversvømmelse og avstand til 
kraftlinjer og transformatorstasjoner. Disse momentene skal ivaretas gjennom 
ordinær planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. 
 Godkjenningsmyndigheten etter forskriften bør inn tidlig i kommuneplan-
leggingen og bidra til at disse momentene ivaretas. Helsedirektoratet har 
 utarbeidet en momentliste for ivaretagelse av folkehelse i arealplaner. Kunn-
skapsdepartementet har utarbeidet et temahefte om barnehagens fysiske miljø, 
både ute- og innemiljø. Rådgivningstjenesten for skole og barnehageanlegg 
omfatter rehabilitering og nybygg av barnehageanlegg. Den formidler 
 forskningsbasert kunnskap om arkitektur og pedagogikk, universell utforming 
og tilrettelegging for daglig fysisk aktivitet.

God praksis i kommunen forutsetter følgende:
• Rutiner for å ta godkjenningsmyndigheten og andre aktuelle samarbeids-

parter, f.eks. planmyndigheten, helsetjenesten, bedriftshelsetjenesten og 
andre, med på samråd når det gjelder valg av beliggenhet for barnehagen.

• Rutiner som sikrer at konsekvenser av ulike helse- og miljøfaktorer som kan 
ha innvirkning på barnas helse og trivsel, vurderes ved valg av beliggenhet.

456

http://skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no/id/1656.0
http://skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no/id/1656.0
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/folkehelse-og-kommuneplanlegging-moment-og-tipsliste/Publikasjoner/folkehelse-og-kommuneplanlegging-moment-og-tipsliste.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/bfd/bro/2001/0019/ddd/pdfv/142466-fysiskem.pdf
http://www.udir.no/Laringsmiljo/helse_i_skolen/Fysisk-miljo-pa-skolen/Radgivingstenesta-for-skoleanlegg/


 17

§ 9. Utforming
og  innredning 

Lokalene og uteområdet skal være utformet og innredet slik at forskriftens 
formål ivaretas. 

Funksjonshemmedes behov skal ivaretas. 

Virksomheten skal være utformet og innredet slik at tilfredsstillende renhold 
og  avfallshåndtering er mulig.

Bestemmelsene omfatter barnehagens totale ute- og inneareal, og må ses i 
sammenheng med krav satt i sentrale forskrifter vedrørende byggetekniske krav 
(TEK 10) og krav til universell utforming, samt formålsparagrafen i barnehage-
loven. Det kan også være at arealkrav og utforming er styrt av lokalt vedtatte 
bestemmelser og retningslinjer.

Universell utforming
Universell utforming innebærer at tilgjengeligheten for personer med nedsatt 
funksjonsevne i størst mulig grad løses gjennom tiltak integrert i produkt-
utforming, arkitektur, planlegging og tjenesteyting. En funksjonshemming kan 
være synshemming, hørselshemming, fysisk eller psykisk utviklingshemming 
eller en skjult funksjonshemming som astma/allergi, diabetes osv.

Utforming og innredning både på ute- og inneområder skal ivareta barnas 
behov for sikkerhet samtidig som det skal legges til rette for kreativ utfoldelse, 
trivsel og gode psykososiale forhold. Nye barnehager eller barnehager som 
renoveres, skal være universelt utformet. Dette er også stadfestet i plan og 
bygningsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Eksisterende barne-
hager må starte planleggingen av arbeidet med tilrettelegging både av ute- og 
innearealet så snart de blir kjent med at et barn med nedsatt funksjonsevne skal 
begynne. Kunnskapsdepartementets temahefte om fysisk miljø omhandler 
inne- og utemiljøet generelt, men gir også råd om utforming som tar hensyn 
til funksjonsnedsettelser.

Ut fra hensynet til barn med allergi/overfølsomhet eller særlig risiko for dette, 
frarådes bruk av teppegulv i barnehagen. Ut fra samme hensyn bør det ikke 
finnes allergifremkallende planter ute eller inne.

Innearealene
Veiledende norm for størrelsen på inneareal (Utdanningsdirektoratet) er 4 
kvadratmeter pr. barn over tre år og om lag en tredel mer pr. barn under tre år.  
De ansattes arbeidsmiljøforhold reguleres av arbeidsmiljøloven med forskrifter. 
Det er de rommene som står til disposisjon til barnas aktiviteter, som tas med i 
arealberegningen.
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http://byggeregler.dibk.no/dxp/content/tekniskekrav/13/
http://byggeregler.dibk.no/dxp/content/tekniskekrav/12/1/
http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-064.html
http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-064.html
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/dok/regpubl/stmeld/19961997/st-meld-nr-34_1996-97/2.html?id=191144
http://www.lovdata.no/all/hl-20080627-071.html
http://www.lovdata.no/all/hl-20080627-071.html
http://www.lovdata.no/all/hl-20080620-042.html#9
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/bfd/bro/2001/0019/ddd/pdfv/142466-fysiskem.pdf
http://www.skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no/id/2301.0
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20050617-062.html&emne=ARBEIDSMILJ%D8LOV*&
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Følgende rom regnes ikke med til leke- og oppholdsarealet: Personalrom, 
kontorer, vaskerom, stellerom, toaletter, oppbevaringsrom, inngang (grov-
garderobe) o.l. For barnehager som tar imot barn mellom 0–3 år, er stellerom 
og hvilerom nødvendig. 

Det finnes ulike driftsformer for barnehager tilpasset lokale behov og lokale 
forhold. Nye former som gårdsbarnehager, barnehagebusser, friluftsbarnehager 
osv. forekommer. Dersom kriteriene i denne forskriftens § 2 er oppfylt, skal 
kravene i forskriften følges uansett driftsform. På hjemmesidene til Forum 
for miljø helse er det eksempler på sjekklister for ute- og inneområder i en  
barnehage.

Utearealene
Utemiljøet utformes slik at alle barn får gode muligheter til å delta aktivt i lek og 
andre aktiviteter. I tilretteleggingen av det fysiske miljøet må det tas hensyn til at 
barn i ulike aldre og med ulikt ferdighetsnivå skal bruke de samme arealene (jf. 
Rammeplan for barnehagen). Utearealet bør som minstemål være seks ganger så 
stort som innearealene (det vil si ca. 24 m2 for barn over 3 år og 33 m2 under 3 
år). Dersom disse kravene er vanskelige å oppfylle for eksempel i bystrøk, må det 
tas en helhetsvurdering i hvert enkelt tilfelle når det gjelder hvilke parker og 
friområder som finnes i nærmiljøet, og hvordan barnehagen har tenkt å benytte 
disse. Barnas sikkerhet må i så fall vies spesiell oppmerksomhet.

Renhold og avfallshåndtering
Utformingen av barnehagens områder både inne og ute vil ha betydning for 
muligheten til å få til et effektivt og godt renhold. Ved inngangspartiet bør det 
velges løsninger for utforming og materialbruk som gjør at minst mulig sand 
og skitt dras med inn, og det bør være mulighet for spyling utendørs. Plassering 
av avfallsbøtter og rutinene for tømming av disse samt ordensregler, kan ha 
 betydning for hvordan de som bruker barnehagen kan bidra til et rent miljø. 

God praksis i barnehagen forutsetter følgende:
• Utforming og innredning av barnehagen ivaretar formålsbestemmelsen 

og de forhold som forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager 
omhandler. 

• Universell utforming er lagt til grunn ved utforming av nye barnehager, 
og ved endring/renovering som krever ny søknad etter plan og bygning-
loven.

• Rutiner som sikrer nødvendig tilrettelegging for barn med funksjons-
nedsettelser før de starter i barnehagen og eventuelt dersom behov for 
 tilpasning oppstår.

• Det kan dokumenteres rutiner for et trygt og sikkert renhold og avfalls-
håndtering både med hensyn til utearealene og barnehagebygningen.

• Utearealer som tilrettelegger for variert fysisk aktivitet og ivaretar behovet 
for sikkerhet og universell utforming.
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§ 10. Muligheter for 
 aktivitet og hvile mv.

Virksomheten skal planlegges og drives slik at den dekker ulike behov for 
aktivitet og hvile.

Lek og fysisk aktivitet er grunnleggende for fysisk og psykisk velvære. Det skal 
være arealer og utstyr nok til lek og varierte aktiviteter som fremmer bevegelses-
glede, gir allsidig bevegelseserfaring og mulighet for opplevelse av mestring av 
både fysiske og sosiale ferdigheter ute og inne for ulike aldersgrupper og ulike 
funksjonsnivå. Dette samsvarer med rammeplan for barnehagen.

Barnehagen bør også ha rom for rolige aktiviteter og hvile; dette er spesielt viktig 
for virksomheter som tar imot barn under 3 år. Rom som kan benyttes til søvn 
og hvile, skal ha god kvalitet på innemiljøet. Med dette menes bl.a. støyisolering 
og god luftkvalitet, se også § 19 (jf. FHI Anbefalte faglige normer for inneklima 
2013). Det bør finnes uteplass slik at barna kan sove ute når forholdene tillater 
det. Den bør være skjermet for støy, vær og vind, og lett kunne ses innenfra. 
Benyttes leskur eller lignende, må lydforhold og luftkvalitet også vurderes, samt 
mulighet for evakuering. Regler for hvilke temperaturer barna kan sove og 
oppholde seg ute i, bør utarbeides etter lokale forhold og i samråd med 
 foreldrene. Personalet må alltid vurdere været og hvor lenge barna skal være ute. 

God praksis i barnehagen forutsetter følgende:
• Inne- og uteområdene er organisert slik at de fremmer barnas motoriske 

utvikling og behov for fysisk utfoldelse for ulike aldersgrupper og ulike 
funksjonsnivå de skal også gi mulighet for rolig lek og sosialt fellesskap.

• Barnehagens hvilerom tilfredsstiller de grenseverdier på inneklimafaktorer 
som er gitt i § 19.

• Følgende hensyn er ivaretatt ved valg av plassering av vogner når barn skal 
sove ute:
• Overdekking og skjerming for vær og vind.
• Tilsyn fra personalet .
• Skjerming fra dyr (f.eks. katter).
• Mulighet for evakuering.

• Regler for når barna kan sove og leke ute er utarbeidet i samråd med 
 foreldrene.
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http://www.skoledata.net/Planer/Bhny/ram01.htm#a8
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6566&Main_6157=6246:0:25,5498&MainContent_6246=6566:0:25,5515&Content_6566=6259:40792::0:6568:4:::0:0
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§ 11. Måltid

Det skal finnes egnede muligheter for bespisning som også ivaretar 
 måltidets sosiale funksjoner.

Virksomheten skal i nødvendig utstrekning ha tilfredsstillende muligheter 
for lagring, tilberedning og servering av mat i samsvar med nærings
middellovgivningen.

Måltider i barnehagen er viktige for barns helse og trivsel, og de er også viktige 
for det sosiale og pedagogiske miljøet; barn som er sultne er ukonsentrerte. 
Barnehagene har en god tradisjon for å integrere måltidene som en del av 
barnehagehverdagen, hvor pedagogiske , sosiale og trivselsmessige funksjoner 
ivaretas. Lokalene som det spises i bør derfor være egnet til dette, og barna bør 
ha god nok tid til å spise og ha tilsyn av voksne.

Lagring, tilberedning og servering av mat må skje i samsvar med råd og regel-
verk fra Mattilsynet herunder hensynet til matallergi. Viktige råd er bl.a. god 
håndhygiene ved tilberedning av mat og før måltidet, samt at mat som ikke skal 
spises med en gang, kjøles ned raskt.
 
Det anbefales at Helsedirektoratets retningslinjer for mat og måltider i barne-
hagen legges til grunn ved matservering slik at den ernæringsmessige verdi av 
måltidet sikres. Det anbefales blant annet at barna i barnehagen får to måltider 
om dagen med maksimum 3 timers mellomrom og god nok tid til å spise. Maten 
bør varieres over tid for å gi forskjellige smaksopplevelser. «Bra mat i barne-
hagen» er et pedagogisk materiale utarbeidet av Helsedirektoratet med råd og 
tips om mat i barnehagen.

God praksis i barnehagen forutsetter følgende:
• Rutiner som sikrer god organisering rundt måltidet, herunder god nok tid 

og tilsyn av en voksenperson. 
• Rutiner for lagring, tilberedning og servering av mat i samsvar med råd 

og regelverk fra Mattilsynet. 
• Rutiner som ivaretar hensynet til matallergi, og andre overfølsomheter 

for mat.  
• Helsedirektoratets «Råd for mat og måltider i barnehagen» legges til grunn 

ved matservering og planlegging av et sunt kosthold.
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http://www.matportalen.no/matsmitte_og_hygiene/tema/kjokkenhygiene/#tabs-1-2-anchor
http://www.matportalen.no/rad_til_spesielle_grupper/tema/allergikere/hvordan_tilberede_mat_til_matallergikere
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/retningslinjer-for-mat-og-maltider-i-barnehagen/Publikasjoner/retningslinjer-for-mat-og-maltider-i-barnehagen.pdf
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/retningslinjer-for-mat-og-maltider-i-barnehagen/Publikasjoner/retningslinjer-for-mat-og-maltider-i-barnehagen.pdf
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/retningslinjer-for-mat-og-maltider-i-barnehagen/Publikasjoner/retningslinjer-for-mat-og-maltider-i-barnehagen.pdf
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§ 12. Psykososiale 
 forhold

Virksomheten skal fremme trivsel og gode psykososiale forhold.

Formålet med denne bestemmelsen er å sikre alle barn i barnehagen et godt 
psykososialt miljø og at barnehagetilbudet/-miljøet i barnehagen tilrettelegges 
slik at det fremmer trivsel. Barnehagelovens formålsparagraf § 1 understøtter 
dette :«Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende 
og trygt sted for felleskap og vennskap.»

Trivsel er en viktig del av det positive helsebegrepet. Foreldre og barnehagens 
personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling. Hva barna i barne-
hagen selv forteller gjennom ord, handling og atferd, og hva foreldrene forteller, 
vil være helt sentrale informasjonskilder om trivsel og psykososial helse. Det 
betyr at et godt samarbeid mellom barnehagen og foreldrene er vesentlig for å få 
oversikt over det psykososiale miljøet i barnehagen. Foreldrene og de ansatte bør 
drøfte hva man i sin barnehage legger i begreper som for eksempel «krenkende 
adferd» og «godt psykososialt miljø».

Med krenkende adferd menes krenkende ord eller handlinger som mobbing, 
vold, diskriminering og utestenging.

En god psykososial helse forbindes med opplevelser av trygghet, mestring, 
nærhet og livsglede. En nøkkel til å fremme disse verdiene i barnehagen er 
å vektlegge utvikling av barnas sosiale kompetanse.

Sosial kompetanse handler om å kunne kommunisere og samhandle godt med 
andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen er sentral for at det enkelte barn 
skal lykkes og trives, og for at barnet skal bli verdsatt som venn og likeverdig 
deltaker i samspillet med de andre barna. Utdanningsdirektoratet har utarbeidet 
veilederen «Barns trivsel – voksnes ansvar: Forebyggende arbeid mot mobbing 
starter i barnehagen» til støtte for barnehagens arbeid mot mobbing og som hjelp 
til å fremme et godt psykososialt miljø. 

Mistrivsel og dårlige psykososiale forhold i barnehagen kan gi mange utslag hos 
barn. Barnet kan bli psykisk trett, få konsentrasjonsvansker, utvikle spisevegring, 
angst og nedsatt motstandskraft mot sykdom. 

Det som innvirker på barnas psykososiale forhold, er ofte sammensatt av mange 
forhold. Det er derfor viktig, ut fra et forebyggende og helsefremmende 
 perspektiv, å ha regelmessige møter mellom barnehagen, foreldrene og eventuelt 
en representant fra helsestasjonen.

I møter mellom barnehagen og foreldre kan man drøfte:
• Trivselsmessige og psykososiale forhold i barnehagen.
• Hvilke miljøfaktorer som påvirker disse forholdene i barnehagen, og hva som 

må gjøres for å påvirke dem i riktig retning.
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http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-064.html
http://www.udir.no/Barnehage/Pedagogikk/Veiledere/trivselsveileder/
http://www.udir.no/Barnehage/Pedagogikk/Veiledere/trivselsveileder/
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• Innholdet i eventuelle rutiner og planer for forebygging av krenkende adferd. 
• Innholdet i rutiner for håndtering av alvorlige, uforutsette hendelser som 

ulykker, dødsfall o.l. 
• Hva som oppfattes som et godt psykososialt miljø, hva krenkende adferd er, 

hva terskelen for å gripe inn er og når barnehageledelsen skal varsles.

God praksis i barnehagen forutsetter følgende:
• Oversikt over det psykososiale miljøet i barnehagen. 
• Plan for barnehagens systematiske og kontinuerlige arbeid for å oppnå et 

godt psykososialt miljø og rutiner for oppdatering og oppfølging av planen.
• Metoder og rutiner for avdekking av krenkende adferd og oppfølging 

av eventuelle hendelser.
• Rutiner for samarbeid mellom barnehagen og foresatte om det 

 fore byggende og holdningsskapende arbeidet.
• Rutiner for samarbeid med helsestasjonen, PPT og barnevern.
• Rutiner for håndtering av alvorlige, uforutsette hendelser som ulykker, 

dødsfall o.l.
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§ 13. Rengjøring 
og  vedlikehold

De deler av virksomhetens innendørs arealer som er i daglig bruk, skal 
ha forsvarlig renhold etter hygienisk tilfredsstillende metoder.

Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig i innendørs arealer.

Uteområdet og tekniske anlegg skal vedlikeholdes og rengjøres etter behov.

Renhold
Renhold er summen av de oppgavene som må utføres for å holde et område rent. 
Sammenhengen mellom støv og helseplager hos barn med astma og allergi er godt 
dokumentert. Hensikten med renhold er å redusere forekomsten av  støvpartikler, 
allergener og smittestoffer. Et godt renhold skal bidra til å oppnå trivsel, hygiene 
og godt inneklima samtidig som det forlenger levetiden på materialer og inventar. 
For å oppnå dette må renholdet gjennomføres etter en plan. 

Skriftlige renholdsplaner utarbeides i samarbeid mellom barnehagen 
og  renholdsansvarlig, og skal omfatte: 
• Arbeidstid for regelmessig/daglig/ukentlig renhold.
• Hva som utføres i regelmessig/daglig/ukentlig renhold.
• Plan for periodisk renhold/hovedrenhold – utføres sjeldnere.
• Plan for lettere vedlikehold.
• Bygg, etasje, romtype, rengjøringsareal, gulvbelegg, frekvens og kvalitetsprofil.
• Beregnet renholdstid – minimum akseptert renholdstid.
• Alle forhold av betydning for renholdsbehovet, for eksempel møblering, 

ventilasjonskanaler, lysarmaturer og avfallshåndtering.
• Relevante rutiner, for eksempel renholdsinspeksjoner, tider for renholdet 

og sikkerhetsrutiner knyttet til oppbevaring av nøkler, låsing og alarmer.
• Plan for støvtørking av høye flater, vask av vegger og tak, ventiler mv.
• Barnehagens medvirkning i renholdet.

Datablad som redegjør for hvilke rengjøringsmidler og eventuelle kjemikalier 
som benyttes, bør være lett tilgjengelig for personalet i barnehagen. Rengjørings-
produkter og rengjøringsmetoder bør vurderes med tanke på å unngå allergi og 
helseplager. Det vil blant annet si minst mulig bruk av kjemikalier og parfymerte 
renholdsprodukter.

Sintef Byggforsk har utgitt råd og anbefalinger for effektivt og kvalitetsbevisst 
renhold i skoler og barnehager (700.212). Databladet omhandler krav og 
 forutsetninger, renholdsmetoder, rengjøringskvalitet og utforming av renholds-
system, samt hvordan man kan organisere og følge opp renhold i skoler 
og  barnehager. 

NS-INSTA 800 er en utbredt nordisk renholdsstandard for fastlegging og 
vurdering av rengjøringskvalitet. Kvalitetsstyrt renhold etter denne standarden 
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kan gjøre hovedrengjøring i barnehagen overflødig. Dette forutsetter at det 
regelmessige renholdet omfatter alle overflater i lokalene: gulv, innredning 
og inventar, vegger og himling.

Det foreligger ingen spesielle retningslinjer for hvordan og hvor ofte leker i 
barnehager bør rengjøres. Med utgangspunkt i Folkehelseinstituttets anbefalinger 
bør barnehagen lage en risikovurdering av smitteforhold. Man kan til en viss 
grad også ta sesonghensyn, da enkelte aktuelle smittsomme sykdommer har 
sesongvariasjoner. Ved utbruddssituasjoner av mage-, tarm- og luftveis-
infeksjoner bør man i en periode gå over til daglig rengjøring av leker. Dersom 
det benyttes tøyleker, må de kunne vaskes i vaskemaskin.

Vedlikehold
Med vedlikehold menes tiltak for å opprettholde teknisk og funksjonell standard.
Et planlagt, forebyggende vedlikehold er avgjørende for at barnehagebygningen 
med installasjoner skal fungere som forutsatt i sin levetid. Vedlikehold starter 
allerede i planleggingsfasen av nytt bygg. Det bør velges løsninger og produkter 
som er enkle å vedlikeholde. Ved ferdigstillelse av et nytt bygg bør det følge en 
grundig vedlikeholdsdokumentasjon for alle deler av bygget og de tekniske 
anleggene som skal vedlikeholdes, og driftspersonellet som skal stå for 
 vedlikeholdet, bør gjennomgå grundig opplæring. Se også www.ikbygg.no.

God praksis i barnehagen forutsetter følgende:
• Oppdatert renholdsplan som omfatter daglig og periodisk renhold, 

renhold på uteområdet og tekniske anlegg, samt rutiner for hvor ofte 
planen skal revideres.

• Renholdsplan for nybygg og større ombygginger foreligger også i bygge-
prosessen.

• Regler for hvordan barna, ansatte og andre som bruker barnehagens 
inne- og uteområder kan bidra for å forenkle renhold og vedlikehold ved 
for eksempel bruk av innesko og oppbevaring av yttertøy.

• Barnehagen har utpekt en renholdsansvarlig som har den daglige 
 kontakten med renholderne.

• Rutiner for hvordan barnehagen håndterer bortfall av renholdet i perioder 
med f.eks. sykdom eller streik.

• Eier/leder av barnehagen sørger for at renholdspersonell har nødvendig 
 kunnskap om renholdets betydning for innemiljø og smittespredning. 

• Vedtatt plan for vedlikehold av barnehagebygningen.
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§ 14. Sikkerhet og 
 helsemessig beredskap

Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. 

Virksomheten skal ha rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes 
og  faresituasjoner.

Rutinene og sikkerhetsutstyret skal være kjent for alle, herunder barn og elever.

Barnehagens sikkerhets- og beredskapsarbeid skal forebygge at ulykker skjer 
og medvirke til at uønskede hendelser får så begrensede skadelige konsekvenser 
som mulig. Arbeidet med sikkerhet og beredskap skal integreres i barnehagens 
daglige drift. 

For både offentlige og private barnehager vil ansvaret for noe av sikkerhets-
arbeidet (f.eks. kontroll av uteområde, lekeplassutstyr, skadedyrbekjempelse mv.) 
ofte være lagt til annen enhet eller myndighet. Det er derfor viktig for barne-
hagen å avklare roller og ansvar knyttet til dette. 

Foreldre bør involveres i vernerunder og forhold som angår sikkerhet i barne-
hagen. Eksempel på sjekkliste for sikkerhet på ute- og inneområdet finnes på 
hjemmesiden til Forum for Miljø og helse www.fmh.no.

Sjekklister for sikkerhet på ute- og inneområdet må innbefatte gjennomgang av 
sikkerhetsutstyr som komfyrvern, stikkontaktvern, trappesikring, sjekking av 
overflatetemperatur på panelovner o.l.

Barnehager er i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven definert som særskilte 
brannobjekter og det stilles derfor spesielle krav til organisering og dokumentasjon 
av brannsikkerheten. Kravene er gitt i «forskrift om brannforebyggende tiltak». 
Det stilles bl.a. krav om opplæring, øvelser, informasjon og kontroll- og 
 vedlikeholdsrutiner. Råd og hjelp for å vurdere daglige risiko- og sårbarhets-
situasjoner finnes i heftet «Dagros», et praktisk eksempel barnehagen kan benytte 
for å kartlegge risiko i forbindelse med turer og aktiviteter. Helsedirektoratet har 
utarbeidet en veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer. 

Trafikksikkerhet i forbindelse med når barna ankommer og forlater barnehagen 
bør vies stor oppmerksomhet. Trafikksikkerhet handler både om fysisk 
 tilrettelegging av trafikkforholdene og holdninger og adferd hos barna, foresatte 
og ansatte. Det er viktig at de ansatte har oppdatert kunnskap om gjeldende 
regelverk for sikring av barn under transport enten det benyttes bil, buss, sykkel 
eller gange. 

Ulykker og skader som skjer i barnehagens åpningstid, bør registreres og inngå 
i barnehagens systematiske sikkerhetsarbeid, slik at lignende fremtidige hendelser 
kan unngås og at sikkerhetsarbeidet kan evalueres. Utdanningsdirektoratet har 
utarbeidet en veileder i beredskapsplanlegging, « Alvorlige hendelser i barnehager 
og utdanningsinstitusjoner»

Sikkerhet og helsemessig beredskap
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§ 14 Sikkerhet og helsemessig beredskap:

Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. 

Virksomheten skal ha rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og
faresituasjoner. 

Rutinene og sikkerhetsutstyret skal være kjent for alle, herunder barn og
elever.
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Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap fører tilsyn med forskrift om 
sikkerhet på lekeplassutstyr. 

God praksis i barnehagen forutsetter følgende:
• Avklaring av roller og ansvar for arbeidet med sikkerhet og helsemessig 

beredskap internt og overfor andre involverte enheter, f.eks. en eiendoms-
avdeling.

• Jevnlige risikovurderinger som legges til grunn for barnehagens 
 forebyggende arbeid.

• Oppdatert beredskapsplan, varslingsrutiner, samt rutiner og utstyr for 
 håndtering av ulykkes- og faresituasjoner.

• Opplæring i sikkerhetsarbeid og bruk av sikkerhetsutstyr. Rutiner for 
 sikkerhet på tur og andre aktiviteter utenfor barnehagens område som 
både ansatte og foreldre er kjent med.

• Rutiner for registrering og oppfølging av ulykker, skader og nestenulykker.
• Foresatte og eventuelt noen av de eldste barna involveres når det 

 gjennomføres vernerunder.
• Sjekklister for sikkerhet på ute- og inneområdet innbefatter sikkerhets-

utstyr som komfyrvern, stikkontaktvern, trappesikring, sjekking av 
overflate temperatur på panelovner o.l.

• Beredskapsgruppe med et spesielt ansvar for å utvikle og vedlikeholde 
 barnehagens beredskapsplan.
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§ 15. Førstehjelp

Virksomheten skal ha førstehjelpsutstyr i tilstrekkelig mengde og av 
 tilfredsstillende standard. Utstyret skal være forsvarlig plassert. 
 Virksomhetens eier skal sørge for at alle ansatte er kjent med hvor utstyret 
oppbevares og hvordan førstehjelp ytes.

Alle ansatte skal ha nødvendig kompetanse innen førstehjelp og barnehagen skal 
ha tilstrekkelig utstyr tilgjengelig og komplett til enhver tid. Dette gjelder også 
for dagmammavirksomheter. Førstehjelpsutstyret tilpasses barnehagens art og 
omfang. Ansatte som har ansvar for barna på tur til vann/sjø, bør ha årlig 
oppdatert kompetansebevis for «Livredning for personale i skole og barnehage». 
Da det ikke er krav om dette i barnehagelovgivningen, bør en forholde seg til 
krav i opplæringsloven § 12.1 og rundskriv 1-2008 fra utdanningsdirektoratet 
med hensyn til dette. Drukningsforebyggende råd har utarbeidet en brosjyre om 
barn, vann og sikkerhet. (www.skafor.org).

Barna bør i nødvendig utstrekning få førstehjelpsopplæring. Det bør også 
avklares hvilket ansvar som påhviler praktikanter og vikarer. Rutiner som 
omfatter melding til hjem/foresatte, om når det skal meldes og om hva, skal 
være en naturlig del av et internkontrollsystem.

God praksis i barnehagen forutsetter følgende:
• Alle ansatte, herunder vikarer og praktikanter, får opplæring i førstehjelp 

og kompetansen vedlikeholdes jevnlig. Hvilke ansatte som har deltatt på 
førstehjelpskurs og kurs i livredning, dokumenteres.

• Ansatte som er med barn på tur til vann/sjø, har årlig oppdatert 
kompetanse bevis for «Livredning for personale i skole og barnehage», 
jf. opplæringsloven § 12-1 og rundskriv 1-2008-Utdanningsdirektoratet.

• Alle ansatte vet hvor førstehjelpsutstyret oppbevares og kan benytte det. 
Det finnes «førstehjelpspakker» som tas med på tur. Plasseringen av 
utstyret er vurdert i forbindelse med risikovurderingen.

• Førstehjelpsutstyret kontrolleres og etterfylles regelmessig.
• Rutiner for varsling av foreldre/foresatte ved uforutsette hendelser og uhell.
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§ 16. Tilrettelegging 
 basert på opplysninger 
om helseforhold

Virksomheten skal oppfordre foresatte til elever og barn om å opplyse 
om forhold ved barnets helse som de ønsker at personalet skal ta særskilt 
 hensyn til.

 
Formålet med bestemmelsen er at barnehagens personale skal kunne hjelpe 
barna med deres helsemessige problemer i den grad de foresatte ønsker dette. 
Denne bestemmelsen etablerer altså ingen opplysningsplikt for de foresatte, men 
skal sørge for at barnehagen har rutiner for å be om relevante opplysninger for 
å kunne ivareta behov for spesielle hensyn, både fysisk, psykisk og sosialt. 

Avhengig av bl.a. alder og utviklingstrinn vil opplysningene kunne gjelde 
sykdommer som f.eks. allergi, matintoleranse eller diabetes. Det vil være 
 viktig at personalet i barnehagen også har kjennskap til eventuelle funksjons-
nedsettelser hos barna. Eventuell legemiddelhåndtering må bygge på en konkret 
avtale mellom foresatte/foreldre og barnehagen. 

Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har i felleskap 
utarbeidet «Nasjonale rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og 
skolefritidsordning» (5.3.2012), som er basert på rundskriv 1-5/2008 om håndtering 
av legemidler i barnehager, skoler og skolefritidsordninger. Det er utarbeidet 
forslag til ulike skjemaer om ansvarslinjer, rutiner avtaler osv. som kan benyttes.

Personvern
Eier av barnehagen må etablere et system for hvem som skal motta opplysninger 
som angår barnets helse, og hvordan opplysningene skal lagres og brukes. Det 
må derfor etableres rutiner som fanger opp slike opplysningsbehov, og som 
samtidig informerer foresatte om hvilke adgangsbegrensninger som gjelder for 
den informasjonen som blir gitt. 

God praksis i barnehagen forutsetter følgende:
• Rutiner som sikrer at barnehagen får innhentet og iverksatt tiltak for de 

opplysningene foreldre/foresatte ønsker å overlevere til barnehagen om 
barnas helsetilstand.

• Rutiner for legemiddelhåndtering, herunder oppbevaring og utlevering av 
barnas medisiner, er utarbeidet i samarbeid med kommunehelsetjenesten/
helsestasjonen. 

• Underskrevet taushetsløfte.
• Rutiner for legemiddelhåndtering og tilrettelegging for elever som trenger 

særlig oppfølging.
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§ 17. Smittevern

Virksomheten skal planlegges og drives slik at risikoen for spredning 
av  smittsomme sykdommer blir så liten som praktisk mulig.

Barn og ungdom er utsatt for infeksjoner og andre smittsomme sykdommer 
fordi de ofte befinner seg der mange personer er samlet. Folkehelseinstituttet 
www.fhi.no har utarbeidet faglige råd for smittevern i barnehager og skoler.

Skadedyr kan forekomme i barnehagen og noen av dem kan utgjøre en smitte-
risiko. Bekjempelse av skadedyr er derfor viktig, men den må utføres slik at barn 
ikke utsettes for kjemiske bekjempelsesmidler (jf. skadedyrforskriften).

Generelle hygieneregler
Spredning av smittsomme sykdommer i barnehagen forebygges best ved å ha 
gode generelle hygienerutiner som: 
• Såpe og eventuelt spritdispenser og papirhåndklær ved alle håndvasker.
• Vask av hendene etter toalettbesøk. 
• Bruk av engangshansker ved stell av blødende sår og neseblødninger mv.
• Til rengjøring ved søl av blod på gjenstander, gulv osv., benyttes vanlige 

rengjøringsmidler. 

Risiko for smitte av Legionella er i hovedsak knyttet til tekniske innretninger 
som for eksempel dusj- og varmtvannsanlegg. Det bør gjennomføres en risiko-
vurdering av varmtvannsanlegget i barnehagen og så utarbeides rutiner for 
forebygging av fremvekst og spredning av Legionella. Det viktigste grepet for å 
forebygge legionella er at dusjanlegg gjennomspyles med vann over 70 grader C, 
og at dusjhoder desinfiseres med jevne mellomrom (ref. FHI vannrapport 118).

Anbefalinger om når syke barn bør holdes hjemme
Barnets allmenntilstand vil ofte tilsi når barnet bør være hjemme. Vurdering av 
barnets allmenntilstand må alltid baseres på foreldrenes skjønn. Som hovedregel 
bør barnet være friskt nok til å kunne delta i normale aktiviteter i barnehagen, 
og være feberfritt. Folkehelseinstituttet har utarbeidet faglige råd for når barnet 
bør være hjemme fra barnehagen knyttet opp til ulike sykdomsbilder. I korthet 
kan rådene oppsummeres slik:
• Barnet bør være feberfritt.
• Ved diaré og ulike typer diagnoser av mage-/tarminfeksjoner bør barnet være 

hjemme to dager etter symptomfrihet.
• Ved ulike utbrudd som sterk øyekatarr, lus, barnemark, ringorm, skabb osv. 

kan barnet gå i barnehagen når behandlingen er igangsatt.
• Ved kroniske blodbårne sykdommer som hepatitt B, C og Hiv/Aids kontaktes 

kommunens smittevernlege.
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God praksis i barnehagen forutsetter følgende:
• Rutiner som sikrer at faglige råd fra Folkehelseinstituttet følges. 
• Rutiner for varsling til smittevernlegen om utbrudd av smittsomme 

 sykdommer.
• Rutiner for varsling av foreldre/foresatte ved utbrudd eller hyppig 

 forekomst av smittsomme sykdommer.
• Informasjon til foresatte om når barna bør være hjemme; det vises til 

 Folkehelseinstituttets faglige råd.
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§ 18. Røyking

Tobakksbruk er forbudt i skoler og barnehager, jf. tobakkskadeloven §26 og §27. 

Endret ved forskrift 21. juni 2013 nr. 728 (i kraft 1. juli 2014)

§26 i tobakkskadeloven lyder som følger: «Tobakksbruk er forbudt i
barnehagers lokaler og ute-områder».

Forskriften slår fast at tobakksbruk ikke skal forekomme til noen tid eller i 
noen del av barnehagens lokaler eller uteområder, dette gjelder også 
familiebarnehager/barnehager i private hjem. 

Barnehagen skal gjennom sitt internkontrollsystem kunne dokumentere at 
reglene etterfølges. 

På Helsedirektoratets hjemmesider finnes det oversikt over ulike 
publikasjoner og kampanjer.

God praksis i barnehagen forutsetter følgende:
• Barnehagen skal ha et totalt tobakksfritt inne- og uteområde.
• Barnehagen informerer foresatte og foreldre om skadevirkninger

av passiv røyking for barn.

Oppdatert 16.03.2015

Forbudet omfatter alle typer tobakksbruk, det være seg ved sigaretter, sigarer, 
pipe, skråtobakk, snus eller på annen måte.

471

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk-royk-og-snus


32

§ 19. Inneklima/ 
 luftkvalitet

Virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet. 

Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområdet 
og årstids variasjoner.

Den relative luftfuktighet i rommene må ligge på et slikt nivå at fare for 
 muggdannelser ikke forekommer.

Ioniserende stråling skal ikke overskride et allment akseptert nivå.

Kjennetegnet på et godt inneklima i skolen er god luftkvalitet, gode akustiske 
egenskaper med lavt støynivå og god belysning.

Det er vanskelig å bevise hva som er årsaken til plager som følge av dårlig 
inneklima, og hvilken virkning disse har for det enkelte barn. Problemer oppstår 
ofte fordi flere faktorer i inneluften virker samtidig. De faktorene en er mest 
sikker på at har direkte negativ virkning, er røyking/passiv røyking, fukt/råte 
og radon (jf. Folkehelseinstituttet, www.fhi.no). 

Dårlig inneklima kan føre til: tretthet, konsentrasjonsvansker, hodepine, hud-
plager og irritasjon i øyne, nese og hals. Allergi og overfølsomhet kan forverres 
ved dårlig innemiljø.

En spørreundersøkelse blant barnehagens ansatte og barnas foreldre vil kunne gi 
informasjon om opplevelsen av innemiljøet i barnehagen. Folkehelse institutt har 
utarbeidet faglige normer for godt inneklima og sjekkliste for godt inneklima 
i skolen. Normene er i seg selv ikke rettslig bindende, men angir forhold det må 
legges vekt på for å finne tilfredsstillende løsninger. For å kartlegge innemiljøet 
i barnehagen kan noen enkle målinger foretas av for eksempel luftkvalitet, 
 belysning og lyd, radon, relativ luftfuktighet, CO2, temperatur og fukt.

Planløsning og byggeteknikk
Barnehagen er under stadig utvikling og barnehagens fysiske rammer må gi rom 
for endringer som følge av:
• Stort behov for plasser til barn under 3 år.
• Endringer i strukturen av aldersbestemte avdelinger til aldersintegrerte grupper.
• Oppløsning av avdelingsgrenser og behov for egne baser for mindre grupper.

Disse endringene vil også gi utfordringer med hensyn til innemiljøet, som behov for
• Behovsstyring av ventilasjon.
• Tiltak for regulering av etterklangstid.
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Innredning og materialbruk
Overflater som er slitesterke og lette å holde rene og som i så liten grad som 
mulig avgir gasser, vil bidra til et godt inneklima. Helsedirektoratet anbefaler 
ikke teppegulv eller teppelignende gulvbelegg i barnehager. Bruk av matter og 
rister i inngangspartiet viser seg å være et godt tiltak for å hindre at smuss og 
fuktighet dras inn i bygningen. Konstruksjon og materialbruk i himlingen har 
betydning for akustikken. 

Temperatur/termisk inneklima
Både for høy og for lav lufttemperatur kan gi helse- og trivselsproblemer. Lav 
lufttemperatur og trekk kan øke risikoen for revmatiske lidelser. Ubehag ved 
at luften føles tørr, henger ofte sammen med høy innetemperatur og/eller støv 
i inneluften. Sammen med høy fuktighet vil høy temperatur fremme vekst av 
husstøvmidd og mikroorganismer og også bidra til å øke avgassingen fra 
 overflatematerialene i rommet.

Temperaturen i rommet vil bli påvirket av solinnstråling fra vinduene, og om 
disse har solavskjerming eller ikke og om det kommer kald luft og trekk fra 
vinduer og dører.

Oppvarmings- og ventilasjonssystemer
Moderne bygninger som er ekstra godt isolert, kan klare seg med svært liten 
varmetilførsel til romoppvarming. Fordi det da er små varmemengder som 
skal tilføres, er det mindre viktig hvordan varmetilførselen foregår. 

Teknisk forskrift setter krav til luftkvalitet og ventilasjonssystemer i nye bygg. 
I eksisterende bygg vil det være arbeidsmiljøloven med veiledning som setter 
krav til de ansattes innemiljø, og som også har betydning for barna. l Sintefs 
byggforskserie nr. 552.312, «Ventilasjon og inneklima i barnehagen» og nr. 
700.100 «innemiljø i eksisterende bygninger», finnes det mer informasjon.

Uansett hvilke ventilasjonsmetoder som benyttes, bør det være mulighet for 
å kunne lufte gjennom vindu.

Luftkvaliteten med tanke på forurensing og fukt
God inneluft skal kunne beskrives som frisk og behagelig og ikke «tung og 
irriterende».

Forurensning i inneluften kan bestå av partikler (støv og mikroorganismer) 
og gasser som stammer fra mennesker og dyr, mikroorganismer (muggsopp, 
husstøvmidd, bakterier, gjærsopp), rengjøringsmidler, bygningsmaterialer og 
møbler, uteluft og smusspartikler utenfra (bragt inn med klær/sko). 

Vedvarende fukt og vekst av muggsopp på overflater innendørs og i bygnings-
konstruksjonen skal unngås. Tegn på risikoforhold er mugglukt og hyppig 
forekommende kondens på overflater eller i konstruksjonen. Tidligere større 
fuktskader der materialer ikke er raskt uttørket, rengjort eller fjernet kan også 
utgjøre en helserisiko. Der slike forhold påvises skal de utbedres så raskt som 
mulig.
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Bruken av lokalet og renholdsrutiner 
Hvordan barnehagens lokaler brukes med hensyn til antall barn pr. rom og 
hvordan og hvor hyppig renholdet er, vil ha innvirkning på kvaliteten på inne-
klimaet. En del tiltak kan barnehagen og de som oppholder seg der selv gjøre når 
det gjelder å utarbeide regler for bruken av lokalene. Lovverk som omhandler 
inneklima og innemiljø er: Plan og bygningsloven, arbeidsmiljølovens krav til 
inneklima, barnehageloven, folkehelseloven og forskrift om strålevern og bruk 
av stråling (www.lovdata.no). Arbeidstilsynet har utarbeidet et faktaark om 
inneklima. Folkehelseinstituttet har utarbeidet en sjekkliste for inneklima 
i barnehagen. 

Radon
Radon dannes naturlig i grunnen og siver inn med jordluften gjennom sprekker 
og utettheter mellom byggegrunnen og bygningen. Byggegrunnen er derfor den 
viktigste kilden til forhøyede radonkonsentrasjoner inne. Det finnes enkle tiltak 
for å forhindre dette som må ivaretas gjennom byggeprosessen. Radon er 
kreftfremkallende og barn og unge er sårbare om de utsettes for stråling over 
flere år.

Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i grunn- og videregående skoler 
og barnehager, både offentlige og private. Alle skoler og barnehager skal ha så 
lave radonnivåer som det er praktisk mulig å få til. Mer informasjon om radon i 
skoler og barnehager finnes på hjemmesiden til Statens strålevern www.nrpa.no. 
Tiltak for å redusere radonnivået skal alltid gjennomføres dersom det overstiger 
100 Bq/m3. Etter at det er gjennomført tiltak for å redusere radon, må det måles 
på nytt for å kontrollere at tiltakene har hatt tilstrekkelig effekt. For nye bygg 
gjelder TEK 10 § 13-5.
 
Elektromagnetiske felt (EMF)
Rundt alt elektrisk utstyr og alle strømførende ledninger finnes det elektriske 
og magnetiske felt. Det er vanlig å bruke betegnelsen elektromagnetiske felt som 
en kortform for slike felt. Forskning gir ikke belegg for at eksponering for 
elektromagnetiske felt gir økt risiko for kreft. Retningslinjene gitt i strålevern-
forskriften sier at all eksponering skal holdes så lav som mulig. Mer informasjon 
om elektromagnetisk stråling i skoler og barnehager finnes på hjemmesiden til 
Statens strålevern www.nrpa.no.
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Oversikt over inneklimafaktorer og grenseverdier (jf. FHIrapport 2013:7)

Faktorer Grenseverdier

Romtemperatur Mellom 20–24 °C om vinteren og 23–26 °C om sommeren. 
 Overskridelser må kunne godtas om sommeren, men helst ikke 
over mer enn 2 uker

Gulvtemperatur 19–26 °C

Vertikal temperatur 3 °C pr høydemeter

Luftkvalitet Karbondioksydnivå (CO2) bør ikke overskride 1800 mg CO2/ pr m³ 
eller 1000 ppm CO2 i oppholdsrom

Lufthastighet 0,15 m/s målt som middelhastighet over 3 minutter i oppholdsrom 
skal ikke overskrides

Belysning I trapper og ganger min. 100 lux. I oppholdsrom min. 300 lux  
(ref. www.lyskultur.no)

Lydforhold Retningslinjer for innendørs lydnivå i nye bygg fremgår 
av NS 8175:2012.

For eksisterende bygg vises til NS 8175:2008

Fukt Fukt og råteskader og eller synlig mugg og mugglukt skal ikke 
forekomme

Radon Lavest mulig verdi anbefales for skoler og barnehager.

Tiltaksgrense: 100 Bq/m³. Maksimumsgrensen er 200 BQ/m³ 
(ref. www.nrpa.no)

Elektromagnetisk 
stråling

Holdes så lavt som praktisk mulig (strålevernforskriften § 34). 

Det er utarbeidet internasjonalt anbefalte retningslinjer for 
 eksponering for elektromagnetiske felt i det ikke-ioniserende 
området, se ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing 
Radiation Protection) Se også FHI-rapport 2012:3

God praksis i barnehagen forutsetter følgende:
• Barnehagen kan dokumentere et tilfredsstillende inneklima.
• Folkehelseinstituttets anbefalte faglige normer for inneklima legges til 

grunn for planlegging av nye eller rehabilitering av eksisterende barne-
hager, samt ved endringer i driften.

• Rutiner for håndtering av klager på inneklima foreligger.
• Det foretas regelmessig inneklimakartlegging. 
• Barnehagen oppfordrer barna til medvirkning for et best mulig inneklima.
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§ 20. Belysning

Virksomhetens lokaler og uteområde skal ha en belysning som er 
tilfredsstillende i forhold til den bruk virksomheten er planlagt for.

God belysning og tilgang på dagslys er viktige inneklimaparametre av stor 
betydning for helse og trivsel. Tilgang på dagslys gir bidrag til belysning av 
innearealer gjennom vinduer og overlys, gir utsyn og informasjon om tid på 
døgnet, vær og årstid, og motvirker tretthet. 

Dagslyset er tilstrekkelig for synsoppgaver, men har sine begrensninger som 
følge av avstand fra vindu, dagslysets varighet og breddegrad. Tilleggsbelysning 
er nødvendig for å oppfylle kravene til belysningsstyrke. 300 lux anbefales for 
leke- og oppholdsrom i barnehagen. Krav til belysningsstyrke er gitt i Norsk 
Standard NS-en 12464-1. Teknisk forskrift TEK 10 kapittel 12 og 13 angir også 
krav til belysning inne og ute. I rom der det foregår matlaging og aktiviteter med 
form og farge, bør det være tilstrekkelig dagslys og belysning med høy farge-
gjengivelsesindeks.

Vinterstid bør det være god belysning på uteområdet. Krav til belysningsstyrke 
er gitt i Norsk Standard NS-en 12464-1, Lyskulturs publikasjon 1b (Luxtabellen). 
Teknisk forskrift TEK 10 kapittel 12 og 13 angir også krav til belysning inne og 
ute. Nye barnehagebygg og større rehabiliteringer som krever byggesaksbehand-
ling, skal tilfredsstille disse  kravene, inkludert krav til universell utforming.

God praksis i barnehagen forutsetter følgende:
• Tilfredsstillende belysning og tilgang på dagslys i leke- og oppholdsrom.
• Lyskulturs normer / NS-en 12464-1 for belysning innendørs og på uteområdet 

legges til grunn for planlegging av nye eller rehabilitering av eksisterende 
barnehager, samt ved endringer i driften.

• Det gjennomføres regelmessige vurderinger av belysningen i barnehagen, 
både innendørs og på uteområdet i samarbeid med ansatte og foreldre/
foresatte.

• Barnehageeier har rutiner for kontroll og vedlikehold av belysning. 
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§ 21. Lydforhold

Virksomhetens lokaler og uteområde skal ha tilfredsstillende lydforhold.

Støy er definert som uønsket lyd. Individuelle forskjeller kan være avgjørende for 
om man har et støyproblem eller ikke. Støy oppleves som slitsomt, og kan derfor 
medvirke til stress og helseplager over tid, selv om støyen i seg selv ikke er så høy 
at den gir hørselsskade. Akseptabelt støynivå vil avhenge av ulike forhold som 
tid og sted, lydens art og subjektive forhold. Norsk Standard NS 8175:2012 og 
TEK 10 setter krav til lydforholdene i nye skoler og barnehager. For eksisterende 
barnehager byggemeldt før 2008 benyttes NS 8175:2008.

I barnehagen vil det være tre hovedkilder til støy:
• Støy fra tekniske installasjoner som vifter, tørkeskap, ulike maskiner osv.
• Støykilder i rommet, for eksempel forårsaket av barnas aktivitet.
• Utendørskilder til støy som vegtrafikk, anleggsvirksomhet eller nærings-

virksomhet.

Universell utforming og støy
Nye barnehagebygninger skal tilfredsstille kravene til universell utforming 
i plan- og bygningsloven. Det betyr at verdiene for bakgrunnsstøy, støy fra 
tekniske installasjoner og etterklangstid må være tilstrekkelig lave (for mer 
 informasjon vises det til Norsk Standard NS 11001). Bakgrunnsstøy av alle slag 
(også musikk) fører til problemer ved alle former for hørselshemning. Dersom 
barnehagen ligger i nærheten av trafikkert vei, jernbane eller over en tunnel, vil 
den kunne utsettes for vibrasjoner og/eller strukturlyd.

Gode lydforhold kan oppnås bl.a. ved å ha hensiktsmessig akustisk demping og 
luftlydisolasjon samt ved å sørge for romdisponering, plassering og bruk som gir 
gode lydforhold. Klager på støy og etterklang i eksisterende barnehager må 
undersøkes nærmere i et samarbeid mellom barnehagen og byggeier.

God praksis i barnehagen forutsetter følgende:
• Lydisolasjon mellom rom samt utforming og akustikk som sikrer tilfreds-

stillende lydforhold og god taleforståelse.
• NS 8175:2012 om lydforhold legges til grunn for planlegging av nye barne-

hager eller ved rehabilitering/endringer som er søknadspliktige etter plan og 
bygnings loven. For virksomheter byggemeldt før 2012 legges NS 8175:2008 
til grunn.

• Det gjennomføres regelmessige vurderinger av lydforholdene i barnehagen, 
både innendørs og på uteområdet.

• Aktivitetene er tilrettelagt slik at innendørsstøy reduseres mest mulig.

Lydforhold
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Veiledning til § 21

Generelt
Støy er definert som uønsket lyd. I det ligger det at individuelle forskjeller kan være avgjørende for
om man har et støyproblem eller ikke. Støy oppleves som slitsom, og kan derfor medvirke til stress
og helseplager over tid, selv om støyen i seg selv ikke er så høy at den gir hørselsskade. Forskning
bekrefter at støy er et økende helseproblem, og støy fra omgivelsene som man ikke har noen
kontroll med, oppleves som ekstra belastende.

§ 21. Lydforhold.

Virksomhetens lokaler og uteområde skal ha tilfredsstillende lydforhold.
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§ 22. Drikkevann

Virksomheten skal ha tilstrekkelig forsyning av hygienisk betryggende 
drikkevann som tilfredsstiller krav i forskrift av 1. januar 1995 nr. 68 om 
vannforsyning og drikkevann m.m.

Med drikkevann menes her vann til drikke, næringsformål og hygienisk bruk i 
samsvar med bestemmelser i forskrift fra 1. januar 1995 nr. 68 om vann forsyning 
og drikkevann m.m. 

Mattilsynet er direktorat for forbruker- og helserettet tilsyn med næringsmidler, 
herunder drikkevann. Mattilsynet skal godkjenne og føre tilsyn med vann-
forsyningssystemene. Har barnehagen vann fra egen brønn eller privat vannverk, 
må det være rutiner for prøvetaking som dokumenterer at vannet har god nok 
kvalitet.

God praksis i barnehagen forutsetter følgende:
• Barnehagen har en godkjent drikkevannstilførsel. Det gjelder uansett 

størrelse på barnehagen.
• Rutiner for melding om svikt ved vannkilden eller kvaliteten på drikke-

vannet.

Drikkevann
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§ 22 Drikkevann

Virksomheten skal ha tilstrekkelig forsyning av hygienisk betryggende
drikkevann som tilfredsstiller krav i forskrift av 1. januar 1995 nr. 68 om
vannforsyning og drikkevann m.m.
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§ 23. Sanitære forhold

Virksomheten skal ha et tilstrekkelig antall tilgjengelige toaletter og vasker. 
Sanitære anlegg skal ha hygienisk tilfredsstillende utforming, kapasitet 
og  standard.

For at barnehagen skal ha tilfredsstillende sanitærforhold, må barna ha tilgang 
på nok toaletter og håndvasker, minst ett toalett og ett blandebatteri pr 10. barn 
og minst ett toalett skal være tilgjengelig for rullestol (ref. TEK 10). 

Enkelte toalett bør være lett tilgjengelig fra uteområde. Renholds rutinene i 
barnehagen må ha en kvalitet som gjør at smitte begrenses. Ventilasjonen må 
kunne fjerne lukt og fuktighet som kan føre til vekst av mikroorganismer, 
og fuktskader skal utbedres så raskt det lar seg gjøre for å unngå negative 
konsekvenser for inneklimaet. Skader på sanitæranlegg bør utbedres så snart 
som mulig. Ved eventuelle fuktskader bør disse utbedres så raskt det lar seg 
gjøre for å unngå negative konsekvenser for inneklimaet. Det er viktig å avslutte 
renholdet av sanitæranlegg med å spyle rent alle slukene. 

Garderobenes  utforming og plassering av for eksempel vaskerom, vannlekerom 
og dusjrom må være slik at unødig vannsøl og tilsmussing unngås. Barnehagen 
må ha et rom for stell av spedbarn. Stellerom og vaskerom må tilfredsstille krav til 
våtrom i TEK.10.

God praksis i barnehagen forutsetter følgende:
• Antall toaletter og håndvasker er tilpasset behovet til barnehagen. Minst ett 

skal være rullestolstilpasset.
• Sanitæranleggene har en utforming, kapasitet og standard som er tilpasset 

barnehagens størrelse og behov.
• Barnehagen har et eget rom for stell av barn som tilfredsstiller standard for 

våtrom. 
• Minst ett toalett er tilgjengelig fra uteområdet.

Sanitære forhold
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§ 23 Sanitære forhold

Virksomheten skal ha et tilstrekkelig antall tilgjengelige toaletter og vasker.
Sanitære anlegg skal ha hygienisk tilfredsstillende utforming, kapasitet og
standard.
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§ 24. Avfallshåndtering

Virksomheten skal håndtere og oppbevare avfall på en hygienisk 
 betryggende måte slik at ulemper, herunder smittefare, unngås.

Avfall skal oppbevares forsvarlig. Egnede beholdere skal finnes 
i  tilstrekkelig antall og være hensiktsmessig og forsvarlig plassert.

Forskriften omfatter helsemessige og hygieniske forhold ved avfallet så lenge det 
er på barnehagens område. Forurensingsloven og lokale forskrifter kommer til 
anvendelse når avfallet er plassert i kommunale avfallsbeholdere. Avfall er en 
betydelig miljøbelastning og det bør være et mål for barnehagen å produsere så 
lite avfall som mulig. Hvordan og hvor avfallet oppbevares og hvilke rutiner som 
benyttes for innsamling, har betydning for å få til en hygienisk og helsemessig 
forsvarlig håndtering. Det har også betydning for det estetiske inntrykket for de 
som oppholder seg i barnehagen og omgivelsene. Risikoforhold som kan oppstå 
i forbindelse med avfall er: Smittespredning via rotter, fluer osv. og via håndtering 
og direkte kontakt med avfallet. Luktproblemer og risiko for brann er andre 
forhold som kan oppstå.

For å redusere avfallet ved barnehagen bør barn og ansatte få informasjon om 
og ta del i avfallsreduserende tiltak.

Spesialavfall som for eksempel lyspærer, batterier, elektronisk utstyr, kjemikalier 
og rengjøringsmidler må samles inn og leveres på gjenvinningsstasjon eller 
andre steder i samråd med renovasjonsvesenet. 

Avfallsbrenning skal ikke forekomme på barnehagens område. Mange kommuner 
har forbud mot avfallsbrenning. 

God praksis i barnehagen forutsetter følgende:
• En avfallshåndtering som ikke medfører smittefare, luktulemper eller 

 risiko for ulemper med skadedyr.
• Rutiner for håndtering av spesialavfall.
• Avfallsbeholdere er plassert slik at brannrisiko reduseres mest mulig.
• Oversikt over hvem barnehagen kontakter dersom det oppstår problemer 

med avfallshåndteringen.
• Rutiner for eventuell kildesortering/kompostering.

Avfallshåndtering
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§ 24 Avfallshåndtering

Virksomheten skal håndtere og oppbevare avfall på en hygienisk
betryggende måte slik at ulemper, herunder smittefare, unngås.

Avfall skal oppbevares forsvarlig. Egnede beholdere skal finnes i
tilstrekkelig antall og være hensiktsmessig og forsvarlig plassert.
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§ 25. Tilsyn 

Kommunen fører tilsyn med at disse forskrifter overholdes.

I forskriften er godkjenningsansvar, tilsynsansvar mv. lagt direkte til kommunen. 
Dette er gjort med bakgrunn i prinsippet om at kommunene i størst mulig grad 
selv skal fastsette hvilket kommunalt organ som skal løse en bestemt oppgave. 
Kommunestyret kan delegere sin myndighet etter bestemmelsene i kommune-
loven til det kommunale organ som skal løse oppgaven, og i tillegg gir 
folkehelse lovens § 9 kommunen hjemmel til å delegere myndigheten til et 
interkommunalt selskap. 

Drift av barnehager er ofte kommunal virksomhet, hvilket betyr at kommunen 
på dette området fører tilsyn med egen virksomhet og eiendom. Det stilles store 
krav til god styring og organisering av denne oppgaven, slik at det kommunale 
tilsynsorganet sikres både faglighet og  uavhengighet. Det vil for eksempel være 
viktig å sikre at tilsynsorganet ikke har direkte linjeansvar for drift, vedlikehold 
eller forvaltning av de kommunale barnehagene.

Kommunalt tilsyn med barnehagen
I folkehelseloven § 30, annet ledd, er kommunen pålagt å dokumentere særskilt 
at de har nødvendig styring med tilsynsansvaret: «Kommunenes tilsyn med 
virksomhet og eiendom i henhold til § 9 skal dokumenteres særskilt, herunder 
uavhengighet og likebehandling i tilsynet.» Det vil i denne sammenheng bl.a. være 
nødvendig å dokumentere:
• Hvem som har ansvar for å følge opp tilsynet med miljøet i skoler og barne-

hager.
• Hvilke forutsetninger tilsynsorganet er gitt i henhold til kompetanse, kapasitet 

og myndighet.
• Hvordan det er sikret at tilsynet er tilstrekkelig uavhengig med hensyn til de 

virksomheter som er gjenstand for tilsyn.
• At tilsynsorganet har tilstrekkelig styring med tilsynsoppgaven blant annet 

gjennom risikovurderinger og tilsynsplan, samt rutiner for oppfølging av 
avvik osv.

Foruten å føre tilsyn med at forskriftens bestemmelser overholdes, skal 
 kommunen bistå med råd og veiledning etter forespørsel og ellers når sakens 
art gir grunn til det. Dette kan for eksempel være informasjon om gjeldende 
lover og forskrifter og hvilke tiltak som kan være nødvendige for å oppfylle 
lov bestemte krav på området.

Statlig tilsyn med kommunen
Folkehelseloven § 31 bestemmer at: «Fylkesmannen skal føre tilsyn med lovligheten 
av kommunens og fylkeskommunens oppfyllelse av plikter pålagt i eller i medhold 
av §§ 4 til 9, 20, 21 og 27 til 30 i loven her».
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Det betyr at Fylkesmannen også skal føre tilsyn med at kommunen ivaretar sitt 
tilsynsansvar for miljørettet helsevern i barnehager og skoler, herunder har 
integrert forskriftens krav i sitt internkontrollsystem. 

God praksis i kommunen forutsetter følgende:
• Kommunen har delegert tilsynsmyndigheten til et tilstrekkelig   

uavhengig organ.
• Tilsynsmyndigheten følger en tilsynsplan.
• Tilsynsmyndigheten skal bistå med råd og veiledning.
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§ 26. Virkemidler 
og  dispensasjon

Kommunen kan foreta gransking, retting, stansing og ilegge tvangsmulkt 
i samsvar med folkehelseloven § 13 til § 16. 

Kommunen kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra bestemmelser 
i  denne forskriften.

Virkemidler
Vilkårene for å benytte virkemidlene fremgår av de enkelte paragrafene 
i  folkehelseloven. Når kommunen treffer vedtak i denne forbindelse, kommer 
de generelle bestemmelsene i forvaltningsloven (lov av 10. februar 1967 om 
 behandlingsmåten i forvaltningssaker) til anvendelse. 

Bestemmelsene om granskning, retting og tvangsmulkt er såkalt skjønnsmessig 
kompetanse, eller «kan-kompetanse». Det vil si at dersom vilkårene er oppfylt, 
er det opp til kommunen å avgjøre hvorvidt et pålegg skal gis. Dersom noen, for 
eksempel foresatte, ansatte osv. har bedt kommunen gi barnehageeier pålegg om 
f.eks. retting og kommunen velger ikke å bruke sin myndighet, er avgjørelsen å 
regne som et enkeltvedtak som kan påklages.

Gransking
Folkehelseloven § 13 omhandler granskning av eiendom og virksomhet. 
 Bestemmelser om fremgangsmåten ved granskning o.l. er fastsatt i forvaltnings-
loven § 15, herunder spesielle klageregler i § 15 fjerde ledd. Disse reglene 
 kommer til anvendelse i tillegg til reglene om gjennomføring som fremgår av § 13.

Retting
Etter folkehelseloven § 14 kan forhold ved barnehagen kreves rettet hvis for-
holdet direkte eller indirekte kan ha negativ innvirkning på helsen, eller er i strid 
med forskriftens bestemmelser, og det er forholdsmessighet mellom den helse-
messige gevinst som oppnås og vedtakets øvrige konsekvenser. Det kan gjelde 
forhold ved selve barnehagen eller ved eiendommen som brukes av den. Pålegg 
om retting skal være skriftlig og ha en frist for når forholdet skal være rettet. 
Kommunelegen kan fatte vedtak på kommunens vegne dersom det er nødvendig 
på grunn av tidsnød, jf. folkehelseloven § 9 annet ledd.

Tvangsmulkt 
Folkehelseloven § 15 åpner for at tvangsmulkt kan ilegges dersom rettingsvedtak 
ikke blir fulgt. Det er viktig å være klar over at tvangsmulkt kun kan knyttes til 
manglende oppfyllelse av rettingsvedtak, ikke til de øvrige virkemidlene. Tvangs-
mulkten fastsettes samtidig med pålegg om retting eller i forbindelse med 
fastsettelse av ny frist for retting. Tvangsmulktens størrelse fastsettes under 
hensyn til hvor viktig det er at pålegget blir gjennomført og hvilke kostnader det 
antas å medføre (forholdsmessighetsprinsippet). 
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Bestemmelsen i § 15 utfylles av forskrift om fastsettelse av tvangsmulkt gitt av 
Sosialdepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) 10. oktober 1988 
med hjemmel i folkehelseloven § 15 tredje ledd. Forskriftens § 3 med merknad 
fastslår at hvis det allerede er oppstått forhold ved en virksomhet som medfører 
fare for helseskade, skal tvangsmulkt ikke anvendes istedenfor stansing. 
 Kommunen har i slike tilfeller plikt etter folkehelseloven § 16 til å stanse 
 virksomheten.

Stansing
Etter bestemmelsen i folkehelseloven § 16 har kommunen plikt til å stanse 
virksomhet eller aktivitet eller deler av denne dersom det oppstår forhold knyttet 
til virksomhet eller eiendom som medfører overhengende fare for helseskade. 
Stansingen skal da gjelde inntil forholdene er rettet. Stansing kan gjennomføres 
med bistand av politiet. Kommunelegen har også her ved tidsnød kompetanse 
til å handle på kommunens vegne, jf. § 9 annet ledd.

Tilbakekallelse av godkjenning
Godkjenningsmyndigheten kan i alvorlige saker tilbakekalle godkjenningen 
av en barnehage. Der en barnehage over tid ikke oppfyller forskriftens krav, 
bør godkjenningsmyndigheten trekke godkjenningen, jf. folkehelseloven § 10 
og forvaltningsrettens alminnelige  vilkårslære.

Konsekvensene av et tilbakekall blir de samme som konsekvenser ved manglende 
godkjenning (se veiledning til § 6 Krav om godkjenning). 

Dispensasjon
Kommunen har en viss anledning til å unnta fra kravene i forskriften permanent 
eller midlertidig ved å gi dispensasjon. Forskriftens bestemmelser er i stor 
utstrekning utformet som funksjonskrav. Dette gir store muligheter for fleksible 
løsninger med lokale tilpasninger og minsker behovet for å gi dispensasjoner. 
Mange av funksjonskravene er så grunnleggende at det vanskelig kan bli tale 
om å dispensere fra dem. Det gjelder f. eks. det generelle kravet i § 7 om at 
 virksomheter som omfattes av forskriften, skal være helsemessig tilfredsstillende, 
og § 14 første ledd hvoretter barnehagen skal planlegges og drives slik at skader 
og ulykker forebygges.

I merknader til forskriftens § 26 heter det bl.a.: «Bestemmelsen om dispensasjon 
er inntatt for ikke fullstendig å utelukke muligheten av å gjøre unntak i enkelte 
særskilte tilfeller. Bruken av dispensasjon skal være restriktiv og forbeholdt de 
helt særskilte og enkeltstående tilfeller. Det bør ikke dispenseres fra krav som 
utgjør et hovedformål eller en hovedintensjon med forskriften, og det skal ikke 
dispenseres fra større deler av forskriften samlet.»

Det daværende Sosial- og helsedepartementet fastslo at det ikke skal dispenseres 
fra røykeforbudet i § 18.

Dispensasjonsadgangen er nå presisert ved Helse- og omsorgsdepartementets 
rundskriv I-1/2012. I det samme rundskrivet omtales forholdet mellom 
 adgangen til å sette vilkår ved godkjenning etter forskriftens § 6 og dispensa-
sjonsadgangen. Det vises her til at en del kommuner har praktisert god-
kjenningsordningen slik at det er gitt midlertidig godkjenning eller  godkjenning 
med vilkår om at et eller flere konkrete krav i forskriften oppfylles på et senere 
tidspunkt. Departementet mener praksisen med å gi midlertidig godkjenning 
eller godkjenning på vilkår er i strid med lov og forskrift, da disse stiller krav om 
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at alle forskriftens krav skal være oppfylt før godkjenning gis. Når det gjelder 
adgang til å stille vilkår som medfører ytterligere krav utover de som følger av 
forskriften, er denne muligheten tilstede jfr. folkehelseloven § 10 og forvaltnings-
rettens alminnelige vilkårslære.

Det betyr at dersom kommunen gir godkjenning til en virksomhet uten at alle 
forskriftens krav er oppfylt, må den ha gitt varig eller midlertidig dispensasjon 
fra disse kravene i forkant.

Avgjørelsen om å gi dispensasjon er et vedtak som følger reglene i forvaltnings-
loven, og som kan påklages til Fylkesmannen etter § 27 jf. folkehelseloven § 19.
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§ 27. Klage

Folkehelseloven § 19 gjelder for klage over vedtak truffet med hjemmel 
i denne forskrift. 

Erklæring om klage på et vedtak skal ifølge forvaltningsloven § 32 fremsettes 
for det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket. Det organ som har fattet 
 vedtaket, kan oppheve eller endre vedtaket dersom det finner klagen begrunnet, 
jf. forvaltningslovens § 33.

Dersom vedtaksorganet (kommunen eller kommunelegen) ikke gir klager 
medhold eller bare delvis medhold skal saken sendes til klageinstansen som er 
Fylkesmannen. Klageinstansen kan i henhold til forvaltningsloven § 34 prøve 
alle sider av det påklagede vedtaket, også de skjønnsmessige sidene. På samme 
måte vil for eksempel foresatte kunne påklage et godkjenningsvedtak dersom 
man mener at forholdene ikke er tilfredsstillende.

Klageadgang
Ifølge forvaltningslovens § 28 kan enkeltvedtak påklages av en part eller annen 
med rettslig klageinteresse i saken. Dersom kommunen fatter vedtak om f.eks. ikke 
å godkjenne en barnehage, vil vedtaket kunne påklages av barnehagens eier eller 
leder, avhengig av hvem som etter kommunens regelverk har myndighet til dette.

I en del tilfeller henvender foresatte seg til kommunen for å anmode om eller 
kreve at kommunen fatter vedtak om retting av bestemte forhold ved barne-
hagen som antas å ha innvirkning på barnas helse. Dersom kommunen avviser 
saken eller etter realitetsvurdering kommer til at det ikke er grunnlag for krav 
om retting, kan foresatte gå sammen om å fremme klage. Hvorvidt foreldre har 
rettslig klageinteresse avgjøres etter en konkret vurdering av den enkelte sak. 
Momenter i en slik vurdering vil bl.a. kunne være:
• Hvor mange barn antas å bli rammet, i hvor sterk grad og på hvilken måte, 

ved at kommunen ikke fatter rettingsvedtak i den konkrete sak? Normalt vil 
det være slik at jo flere barns helse som kan være i faresonen, desto sterkere 
står saken deres rettslig.

• Hva vil konsekvensene mer generelt kunne bli dersom kommunen ikke fatter 
slikt vedtak, og på den annen side dersom forvaltningen skal ha plikt til å 
behandle, eller kreve retting i, den type sak det gjelder?

• Finnes det andre måter for foresatte å få gjennomslag for sine synspunkter 
på enn gjennom en klagesak etter forvaltningsloven?

Dersom foresatte ikke anses å ha klagerett, kan de henvende seg til kommunen 
eller Fylkesmannen med anmodning om at dens avvisnings- eller realitets-
avgjørelser endres.

Klage
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§ 27 Klage.

Lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene § 4a-12
gjelder for klage over vedtak truffet med hjemmel i denne forskrift. Før
fylkesmannen fatter vedtak i klagesak skal det innhentes uttalelse fra
fylkeslegen.
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God praksis i kommunen forutsetter følgende:
• Rutine for behandling av klagesaker
• Rutine for informasjon til foresatte om deres adgang til å klage over 

 forhold i barnehagen som kan virke negativt på helse og trivsel.
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§ 28. Straff

Overtredelse av forskriften eller av vedtak truffet med hjemmel i 
 forskriften straffes i samsvar med folkehelseloven § 18, dersom ikke 
 strengere straffebestemmelse kommer til anvendelse.

Av merknad til folkehelseloven § 18 fremgår det at skyldkravet er forsett eller 
uaktsomhet, og at strafferammen er bøter eller fengsel i inntil tre måneder. 

Det er kun kommunestyret selv som kan begjære påtale. Dette gjelder selv 
om oppgavene for øvrig er delegert til for eksempel kommunelege eller 
 inter kommunale organer.

§ 29. Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1996.
Fra samme tid oppheves forskrift av 29. april 1977 nr. 9 om de  hygieniske 
forhold i bygninger og på områder som nyttes til, eller i forbindelse med, 
skolegang.

Forskriftens krav vil gjelde også for virksomheter som er tatt i bruk før 
 forskriftens vedtakelse. Virksomheter som pr. forskriftens vedtakelse er iverksatt, 
trenger imidlertid først ny godkjenning innen tre år fra ikrafttredelsen, med 
mindre barnehagene utbygges eller endres som nevnt i § 6. Det vises også til 
merknaden til § 6.
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Henvisninger
Aktuell lovgivning
Lover og forskrifter finnes på www.lovdata.no
• De mest sentrale lovene som omhandler forhold nevnt i veilederen: 
• Folkehelseloven
• Barnehageloven
• Forvaltningsloven 
• Plan og bygningsloven
• Arbeidsmiljøloven
• Forurensningsloven
• Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager med merknader.

Aktuelle hjemmesider for mer informasjon
• Helsedirektoratet www.hdir.no
• Utdanningsdirektoratet www.udir.no
• Nasjonal rådgivningstjeneste for skole og barnehageanlegg  

www.skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no/
• Mattilsynet www.mattilsynet.no
• Arbeidstilsynet www.arbeidstilsynet.no
• Miljødirektoratet www.miljodirektoratet.no
• Direktoratet for byggkvalitet www.dibk.no
• Folkehelseinstituttet www.fhi.no
• Forum for miljø og helse www.fmh.no
• Kommunens hjemmeside
• www.helsebiblioteket.no
• www.regelhjelp.no
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Notater
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Postadresse: Pb. 7000  
St. Olavs plass, 0130 Oslo
Tlf.: 810 20 050 
Faks: 24 16 30 01
E-post: postmottak@helsedir.no
www.helsedirektoratet.no
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2020/151 -1 

Arkiv: 614 

Saksbehandler:  Gunn Andersen 

Dato:                 20.02.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
13/20 Kåfjord kommunestyre 27.02.2020 

 

Tilrettelegge for salg av Trollvik Skole 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 139-19 Signert verdivurdering Trollvik skole (1) 
2 Driftsbudsjett Trollvik skole 2020 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Kåfjord kommunestyre vedtar salg av Trollvik Skole, gnr 16 bnr 17 og 22 i Kåfjord. 
Kommunaldirektøren gis fullmakt til gjennomføring av salget. 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Kåfjord kommune har per i dag en vesentlig bygningsmasse som står ubrukt. Dersom disse 
byggene/arealene kan få alternativ bruk og skape aktivitet og stedsattraktivitet vil dette gi 
gevinst for kommunen. Bygg som står ubrukt vil forringes. Per i dag har driftsadministrasjonen 
lagt opp til kun minimumsdrift på bygget.  
 
Trollvik skole har nå driftsstans på fjerde året. Bygget har stått uten vanntilkobling og med 
avstengt varme og ventilasjon. Skiftende temperaturer, og at bygget står uten oppvarming vil 
bidra til forringelse av bygget. 
 
På årets driftsbudsjett er der en kostnad på 60 tusen. Dette er på minimumsdrift, slik at avgifter 
og forsikringer er betalt. 
 
Bygget er opprinnelig fra 1950, med utbygginger i 1994 og 1994/86. Tomta er på vel 8 mål.  
Det er bestilt og gjennomført en verdivurdering av bygget juni 2019. Antatt omsetningsverdi er i 
verdivurderingen satt til 3 millioner kroner.  
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Det er også satt en utleiebergening av bygget, og denne er satt til netto 280 tusen årlig. 
 
Trollvik skole ble formelt lagt ned 1.01.19, kstyresak 74/18. 
Driftsutvalget har tidligere fremmet sak på å omgjøre Trollvik skole til driftssenter for samdrift 
av uteseksjon og vaktmestre, samt lagerareal for kommunen, sak 58/18. Saken ble da sendt 
tilbake til administrasjonen hvor det ble ønsket en bredere utredning, og alternativt sett opp mot 
det gamle helsesenteret. 
 
Kåfjord kommune har bruk for å ta noe areal omdisponert for å samle en driftsseksjon. Det vil 
være muligheter for økonomisk gevinst gjennom etablering av samdrift av vaktmester, 
vedlikehold og uteseksjon. I dag har vi leie og drift av RYA til uteseksjon samt lager/utelager, 
som samlet har driftskostnad på om lag 180 tusen. 
 

Vurdering: 
Kommunedirektøren er av den oppfatning at Trollvik skole er interessant for næringsaktører. 
Videre mener direktøren at bygget har et areal som er mer gunstig for omsetting enn dagens 
eldre helsesenter. Dette registrerer administrasjonen også gjennom de forsøk som er gjort på 
salg og alternativ bruk av det gamle helsesenteret. Ingen interessenter har så langt vist konkret 
interesse, og enkelte tilbakemeldinger går på dette med at bygningsmassen er for stor.  
 
Der har imidlertid vært konkrete interessenter til Trollvik skole, hvor man har sett et 
næringspotensiale. De interessenter som har vært i prosessen har sett for seg alternativ bruk av 
området, og det vil medføre reguleringsendring. 
 
 
Bygget legges ut for salg på det åpne markedet. 
 
Konseptet med det gamle helsesenter må det jobbes med videre, for å se på salg, seksjonering og 
øvrige alternativer for fremtidig drift og aktivitet i bygget. 
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20. februar 2020 kl 10.13 - Side 1

Kåfjord Konsekvensjusteringsrapport: TROLLVIK SKOLE

663  TROLLVIK SKOLE

Konto Beskrivelse Regnskap
2018

Budsjett
2019

Korrigering
fast lønn og
faste tillegg

Andre
korrigeringer

Endringer
innlagt av

Håkon

Sum 2020 Prisjustert
2020

663 Ansvar: TROLLVIK SKOLE (663) TROLLVIK SKOLE

1.10100.222.0 LØNN I FASTE STILLINGER 0 0 0 0 0 0 0

1.10200.222.0 VIKARLØNN SYKEFRAVÆR 0 0 0 0 0 0 0

1.10299.222.0 TILLEGG FOR UBEKVEM ARBEIDSTID - VIKARER 0 0 0 0 0 0 0

1.10300.222.0 EKSTRAHJELP 0 0 0 0 0 0 0

1.10400.222.0 OVERTID 0 0 0 0 0 0 0

1.10700.222.0 LØNN VEDLIKEHOLD 0 0 0 0 0 0 0

1.10750.222.0 LØNN RENHOLD 0 0 0 0 0 0 0

1.10900.222.0 PENSJONSUTGIFTER 0 0 0 0 0 0 0

1.11004.222.0 FAGLITTERATUR 0 0 0 0 0 0 0

1.11007.222.0 FAG-ABONNEMENT 0 0 0 0 0 0 0

1.11151.222.0 BEVERTNING I KOMMUNAL REGI 0 0 0 0 0 0 0

1.11202.222.0 ARBEIDSTØY 0 0 0 0 0 0 0

1.11204.222.0 RENGJ.MIDLER,LYSPÆRER, MV 0 0 0 0 0 0 0

1.11214.222.0 ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER 0 0 0 0 0 0 0

1.11502.222.0 KURSAVGIFTER 0 0 0 0 0 0 0

1.11600.222.0 SKYSS OG KOST PÅ REISER 0 0 0 0 0 0 0

1.11601.222.0 SKYSS OG KOST VED KURS 0 0 0 0 0 0 0

1.11700.222.0 ÅRSAVGIFTER OG FORSIKRINGER TRANSPORTMIDLER 0 0 0 0 0 0 0

1.11701.222.0 DRIVSTOFF OG REKVISITA 115 0 0 0 0 0 0

1.11702.222.0 VEDLIKEHOLD/SERV. AV TRANSPORTMIDLER 0 0 0 0 0 0 0

1.11800.222.0 STRØM 8 605 23 173 0 -15 173 0 8 000 8 000

1.11800.285.0 STRØM 962 0 0 0 0 0 0

1.11853.121.0 FORSIKRINGER - BYGNINGER/MASKINER/UTSTYR 24 246 0 0 0 0 0 0

1.11853.222.0 FORSIKRINGER - BYGNINGER/MASKINER/UTSTYR 0 15 575 0 0 0 15 575 15 575

1.11951.222.0 KOMMUNALE EIENDOMSAVGIFTER 22 131 23 882 0 0 0 23 882 23 882

1.11951.285.0 KOMMUNALE EIENDOMSAVGIFTER 0 0 0 0 0 0 0

1.11954.222.0 LISENSER PÅ DATAPROGRAMMER 0 0 0 0 0 0 0

1.12000.222.0 INVENTAR OG UTSTYR 0 0 0 0 0 0 0

1.12003.222.0 VERKTØY 0 0 0 0 0 0 0
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20. februar 2020 kl 10.13 - Side 2

Kåfjord Konsekvensjusteringsrapport: TROLLVIK SKOLE

663  TROLLVIK SKOLE

Konto Beskrivelse Regnskap
2018

Budsjett
2019

Korrigering
fast lønn og
faste tillegg

Andre
korrigeringer

Endringer
innlagt av

Håkon

Sum 2020 Prisjustert
2020

1.12008.222.0 REDSKAPER 0 0 0 0 0 0 0

1.12300.222.0 INNLEID VEDLIKEHOLD 0 0 0 0 0 0 0

1.12406.222.0 SNØBRØYTING ETTER REGNING 0 0 0 0 0 0 0

1.12408.222.0 SERVICE/REP VENTILASJONSANLEGG 0 0 0 0 0 0 0

1.12410.222.0 SERVICE/REP BRANNVARSLINGSANLEGG 18 038 12 960 0 -8 960 0 4 000 4 000

1.12410.285.0 SERVICE/REP BRANNVARSLINGSANLEGG 0 0 0 0 0 0 0

1.12412.222.0 SERVICE/REP EL. INSTALLASJONER 0 0 0 0 0 0 0

1.12413.222.0 SERVICE/REP HEISER 0 0 0 0 0 0 0

1.12500.222.0 MATERIALER VEDLIKEHOLD 0 0 0 0 0 0 0

1.12706.222.0 KONSULENTBISTAND OMSTILLING 0 0 0 0 0 0 0

1.13703.222.0 AVFALLSSERVICE - RENOVASJON 0 0 0 0 0 0 0

1.13713.222.0 SLAMTØMMING 0 0 0 0 0 0 0

1.14290.222.0 MOMS 7 093 15 004 0 -6 033 0 8 971 8 971

1.14290.285.0 MOMS 240 0 0 0 0 0 0

1.16300.222.0 HUSLEIE 0 -525 000 0 525 000 0 0 0

1.17100.221.0 REFUSJON SYKEPENGER 0 0 0 0 0 0 0

1.17100.222.0 REFUSJON SYKEPENGER 0 0 0 0 0 0 0

1.17101.222.0 REFUSJON SVANGERSK.LØNN 0 0 0 0 0 0 0

1.17701.222.0 REF.FRA FORSIKRING 0 0 0 0 0 0 0
-

Sum netto 663 81 430 -434 406 0 494 834 0 60 428 60 428

1.16300.222.0 (Andre korrigeringer) Gunn Andersen (gunn) - 14. oktober 2019 kl 15.17
Urealistisk budsjettering

- Sum inntekter 0 -525 000 0 525 000 0 0 0

- Sum utgifter 81 430 90 594 0 -30 166 0 60 428 60 428

- Sum netto 81 430 -434 406 0 494 834 0 60 428 60 428

- Endringer 0 0

- Sum rammeområde 0 0

- Tildelt ramme 0 0

- Avvik ramme 0 0
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2015/1176 -12 

Arkiv: 614 

Saksbehandler:  Gunn Andersen 

Dato:                 20.02.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
14/20 Kåfjord kommunestyre 27.02.2020 

 

Nettverkskabling Olderdalen og Manndalen skoler - finansiering av tiltak 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Nett Olderdalen skole 
2 Nett Manndalen skole 
3 Tilbudsforespørsel 310120 
4 Kostnadsberegning 210119 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Kåfjord kommunestyre tar sak om kobling av trådløst nett på våre to skoler i Olderdalen og 
Manndalen, innenfor en økonomis ramme på kr 645 000,-, til orientering. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Kåfjord kommune ønsker å holde tritt i utvikling i bruk av nettbaserte tjenester, men dagens 
infrastruktur på bygningsmassen er ikke god nok. Det er derfor behov for å tilrettelegge våre 
kommunale bygg for god digital kommunikasjon.  
Kommunens maskinpark og øvrig digitalt utstyr forsøker vi å holde ajour, og de ulike 
tjenestesteder kjøper inn på eget driftsbudsjett ved behov. Det er kun når der er større helhetlige 
anskaffelser til skoleverket at dette finansieres over kapitalbudsjettet. 
 
Kåfjord kommune har valgt å prioritere våre to skoler i første omgang når det gjelder å få på 
plass teknisk nettverksinfrastruktur. Deretter vil rådhus og barnehager følge på. Vi har derfor 
valgt å innhente tilbud på å få trådløst nett på Olderdalen og Manndalen skoler. 
 
Nettverksinfrastruktur er et prioritert område for kommunens digitaliseringssatsing. 
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Det har vært lyst ut konkurranse på nettverkskabling. Dert ble i henhold til 
anskaffelsesregelverket sendt ut forespørsel til tre tilbydere, den 31.01.2020. Etter tilbudsfrist 
den 17.02.2020 var det kun kommet inn et tilbud. Tilbudet omfatter intern kabling, skap, 
patchepanel kontakter med videre. I tillegg til kabling vil der være behov for elektronikk for å få 
trådløst nett oppå gå. Det vil si slikt som trådløse aksesspunkter, switcher, UPS, patchekabler og 
eventuelt annet koblingsmateriell eller infrastruktur. 
  
Kåfjord kommune har ikke innhentet tilbud på dette per dato men tar utgangspunkt i et 
kostnadsoverslag utarbeidet januar 2019.  
 
Kostandsoverslag trådløst nett på skolebygg Olderdalen og Manndalen 
 
Kostnadsoverslag trådløst nett og kabling, inkl mva: 
 
 
Tilbud kabling 360 000 
Elektronikk Olderdalen skole 135 000 
Elektronikk Manndalen skole 150 000 
SUM 645 000 

 
 
 

Vurdering: 
Beløpet, kr 645 000 er innenfor rammen på årets kapitalbudsjett. 
 
Det er viktig å prioritere skolebygg for trådløst nett, da digital kompetanse er den 5 ferdighet i 
skoleverket, og vi bør prioritere å legge til rette for vekst, utvikling og læring for den 
oppvoksende generasjon. 
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Fra: Roy Ole Grunnvåg (Roy.Grunnvag@kafjord.kommune.no)
Sendt: 31.01.2020 09.02.33
Til: Elektrosport (firmapost@elektro-sport.no); JB elektro Nordreisa (gudmund@jbelektro.no); Mikalsen
Innstalasjon (post@mikalseninst.no)
Kopi: 

Emne: Tilbudsforespørsel
Vedlegg: Olderdalen skole, nettverkspunkt.pdf;Manndalen skole nettverkspunkt.pdf

TILBUDSFORESPØRSEL NETTVERKSKABLING
 
Kåfjord kommune er i ferd med å bli mer digital, og bruken av digitale verktøy øker stadig. Utbyggingen av trådløst
nett har ikke holdt samme tempo som den digitale utviklingen. På de fleste kommunale bygg er det svært dårlig
utbygd trådløst nett. Det gjør det vanskelig for elever og ansatte å ta i bruk digitale verktøy.
 
Vi starter oppgraderingen med Olderdalen‐ og Manndalen skole.
På Olderdalen skole ber vi om pris på kabel og kabling til 21 stk. nettverkspunkter. Her blir det kabelstrekk fra
datarommet i 1. etasje, fløy B og ut med en kabel til hvert punkt. Kablene avsluttes og termineres i patchepanel i
19’’ skap. Skap skal leveres og monteres på vegg i datarom av antatt tilbyder. Til noen punkt kan kabling legges
over himling, mens til andre må kabling legges i kanaler. Dette må vurderes av de aktuelle firmaene. Leveranse og
montasje av elektronikk gjøres i egen regi av It avdelingen.
 
På Manndalen skole ber vi om pris på kabel og kabling til 24 stk. nettverkspunkt. Kabelstrekkene legges fra
datarom i kjeller på ungdomsskolen og ut med en kabel til hvert punkt. Kablene avsluttes og termineres i
patchepanel i 19’’ skap. Skap skal leveres og monteres på vegg i datarom av antatt tilbyder. Her, lik Olderdalen
skole, kan noen legges over himling, mens til andre punkt må kabling legges i kanaler. Leveranse og montasje av
elektronikk gjøres i egen regi av It avdelingen.
 
Det eksisterende nettverkssystemet skal forbli slik det er montert.
 
Kablene skal være minimum cat 6a standard.
 
Skap skal være 19’’ rackskap med dør som kan lukkes og låses. Skapene må ha plass til minst 10U og være minst
60cm dype.
 
 
Det blir visning og gjennomgang av prosjektet på Olderdalen skole 05.02.20., kl. 10.00.
På Manndalen skole 05.02.20., kl. 12.00.
 
Tilbud sendes på E‐post til Postmottak@kafjord.kommune.no  Frist 17.02.20.
 
Kåfjord kommune forbeholder seg retten til anta eller forkaste et hvert tilbud.
 
Vedlagt tegning Olderdalen‐ og Manndalen skole.
 
 
Med hilsen
 
Roy Grunnvåg
Drift og Utvikling
Byggforvalter
Kåfjord kommune
 
Tlf: 77719253/ 41219854
E‐post: roy.grunnvag@kafjord.kommune.no
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Kostnadsberegning – Oppgradering av infrastruktur (IKT) 

Kåfjord rådhus Anskaffelse Sum 
Aksesspunkt (30) 12  kr           43 236  
Aksesspunkt (60) 2  kr           12 792  
Svitsj (Cisco) 5  kr           51 975  
UPS (liten) 1  kr             1 500  
Anskaffelseskostnad   kr         109 503 
Kåfjordhallen 
Aksesspunkt (30) 1  kr             3 603  
Aksesspunkt (60) 4  kr           25 584  
Svitsj (Cisco) 1  kr           10 395  
Anskaffelseskostnad   kr           39 582  
Olderdalen skole 
Aksesspunkt (30) 19  kr           68 457  
Aksesspunkt (60) 2  kr           12 792  
Svitsj (Cisco) 1  kr           10 395  
UPS (liten) 1  kr             1 500  
Rackskap (gulv) 1  kr             2 000  
Anskaffelseskostnad   kr           95 144  
Trollvik skole 
Aksesspunkt (30) 11  kr           39 633  
Aksesspunkt (60) 3  kr           19 188  
Svitsj (Cisco) 1  kr           10 395  
UPS (liten) 1  kr             1 500  
Anskaffelseskostnad   kr           70 716  
Manndalen skole 
Aksesspunkt (30) 18  kr           64 854  
Aksesspunkt (60) 4  kr           25 584  
Svitsj (Cisco) 1  kr           10 395  
UPS (liten) 1  kr             1 500  
Rackskap (gulv) 1  kr             2 000  
Anskaffelseskostnad    kr         104 333  
Birtavarre barnehage 
Aksesspunkt (30) 1  kr             3 603  
Svitsj (Cisco) 1  kr           10 395  
UPS (liten) 1  kr             1 500  
Rackskap (vegg) 1  kr             1 200  
Anskaffelseskostnad    kr           16 698  
Olderdalen barnehage 
Aksesspunkt (30) 1  kr             3 603  
Svitsj (Cisco) 1  kr           10 395  
UPS (liten) 1  kr             1 500  
Rackskap (vegg) 1  kr             1 200  
Anskaffelseskostnad   kr           16 698  
Fossen barnehage 
Aksesspunkt (30) 2  kr             7 206  
Svitsj (Cisco) 1  kr           10 395  
UPS (liten) 1  kr             1 500  
Rackskap (vegg) 1  kr             1 200  
Anskaffelseskostnad   kr           20 301  
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Riebangardi 
Aksesspunkt (30) 3  kr           10 809  
Svitsj (Cisco) 1  kr           10 395  
UPS (liten) 1  kr             1 500  
Rackskap (vegg) 1  kr             1 200  
Anskaffelseskostnad   kr           23 904  
Kåfjord helsesenter 
Aksesspunkt (30) 24  kr           86 472  
Aksesspunkt (60) 2  kr           12 792  
Svitsj (Cisco) 1  kr           10 395  
Rackskap (vegg) 1  kr             1 200  
Anskaffelseskostnad   kr         110 859  
Kåfjord helsetun 
Anskaffelseskostnad    kr                    0  
Rya 
Aksesspunkt (30) 1  kr             3 603  
Svitsj (Cisco) 1  kr           10 395  
Rackskap (vegg) 1  kr             1 200  
Anskaffelseskostnad   kr           15 198  
Senter for nordlige folk 
Aksesspunkt (60) 1  kr             6 396  
Svitsj (Cisco) 1  kr           10 395  
Anskaffelseskostnad   kr           16 791  
  
Samlet kostnad Aksesspunkter:   kr         450 207  
Samlet kostnad Svitsjer:  kr         166 320  
Samlet kostnad UPS:  kr           12 000  
Samlet kostnad Rackskap:   kr           11 200  
    
Samlet kostnad:   kr         639 727  
Trollvik skole og Helsesenteret   kr         181 575  
  
Samlet kostnad ekskl. Trollvik skole og Kåfjord helsesenter  kr         458 152  

 
Prisene er eksklusive moms.
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2015/680 -242 

Arkiv: Q10 

Saksbehandler:  Jon Frantzen 

Dato:                 20.01.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
6/20 Formannskap 13.02.2020 
15/20 Kåfjord kommunestyre 27.02.2020 

 

Klager mottatt på veiadressenavn 

Henvisning til lovverk: 
 
Lov om Stadnamn 
Matrikkelloven  
 
Vedlegg 
1 2015/680-227 
2 2015/680-228 
3 2015/680-229 
4 2015/680-230 
5 2015/680-232 
6 2015/680-238 
7 2015/680-239 
8 2015/680-244 
9 2015/680-245 
10 2015/680-246 
11 2015/680-248 
12 2015/680-249 
13 2015/680-250 
14 2015/680-261 

Saksprotokoll i Formannskap- 13.02.2020  

Behandling: 
Ordfører Bernt E. I. Lyngstad redegjorde for sak. 
Svein O. Leiros SP: Alle klagesakene skulle vært avvist med henvisning til kommunestyrets 
behandling av sak. 
 
Formannskapet viser til kommunestyrets behandling i desember 2019, det jobbes for at det er 
valgfritt for innbyggere hvilke parallellnavn som brukes når dette er på plass. 
 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
1. av 5 Alle som eier eller fester eiendom, kan selv velge hvilken språkform de vil ha 

bygdenavnet på, som adressetilleggsnavn til eiendommen. Alle hjemmelshavere som 
ønsker bygdenavnet i adressen til eiendommen sin må gi tilbakemelding til kommunen. 

2. av 5 Langnesveien forblir vedtatt brukt som adressenavn 
3. av 5 Olmmáiváhbállgis forblir vedtatt brukt som adressenavn 
4. av 5 Perttukentäntie forblir vedtatt brukt som adressenavn 
5. av 5 Adressenavnene forblir som tidligere vedtatt. 

 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
6. av 5 Alle som eier eller fester eiendom, kan selv velge hvilken språkform de vil ha 

bygdenavnet på, som adressetilleggsnavn til eiendommen. Alle hjemmelshavere som 
ønsker bygdenavnet i adressen til eiendommen sin må gi tilbakemelding til kommunen. 

7. av 5 Langnesveien forblir vedtatt brukt som adressenavn 
8. av 5 Olmmáiváhbállgis forblir vedtatt brukt som adressenavn 
9. av 5 Perttukentäntie forblir vedtatt brukt som adressenavn 
10. av 5 Adressenavnene forblir som tidligere vedtatt. 

 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Denne saken ble startet opp tidlig i 2015, det har vært høringsrunder og mulighet for alle som 
ønsker å komme med tilbakemeldinger. Det som er viktig å huske på er at dette er snakk om 
adresser, og ikke navn på selve stedene. Stedsnavn er noe som hører hjemme som 
adressetilleggsnavn.  
Siden 2015 har det vært en merkbar nybygging i deler av Kåfjord kommune, Saksbehandlers 
mening er at denne saken nå avsluttes, og at vi prioriterer ressursene våre på å opprette nye 
adresse parseller hvor behovene har dukket opp siden 2015. I tillegg vil det, når krav om 
adressetilleggsnavn kommer, bli brukt ressurser på å få dem godkjent av SSR.  
 
Gjør oppmerksom på at klager har ikke klagerett over navnevalget. I adresseforvaltning er det 
viktig å skille fra hverandre hvilke vedtak man har klagerett over.  
Enkeltvedtak som gjelder selve adressetildelingen til den enkelte eiendom eller navn på egne 
gårdsbruk kan påklages. Fylkesmannen er klageinstans. Det vises til stadnamnlova § 12 og 
matrikkeloven § 46 bokstav f) jf. matrikkelloven § 22: § 22.Klage over adressetildeling  
Ved klage over tildeling eller endring av offisiell adresse, er klageretten begrenset til a) hvilken 
gate, veg eller liknende en bygning eller eiendom skal ha adresse til b) hvilket 
adressetilleggsnavn eller matrikkeladressenavn som er tildelt adressen c) feil tildelt 
adressenummer eller bruksenhetsnummer. 
 
Mottatte klager som går inn under klageretten har blitt behandlet fortløpende av saksbehandler. 
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Klager som blir sendt videre til formannskapet og kommunestyret er klager som går på selve 
vedtak om oppdeling av parseller og navn.  
I begynnelsen av februar ble skrivemåten av adressenavnene lagt ut på høring, der kommer det 
også frem hvorfor bare det ene av de to vedtatte navnene er brukt i adressen, noe som besvarer 
noen av klagene vi har mottatt. Eventuelle klager på skrivemåte vil bli videresendt til SSR for 
behandling der. 
 
Vedlagt er følgende klager: 
 

 2015/680-261 Ønsker at adressen skal forbli Steinnes. 
 2015/680-250 Ønsker Norsk adresse istedenfor Perttukentäntie 
 2015/680-249 Ønsker adressenavnet Kroken 
 2015/680-248 Tilbakemelding på klage 2015/680-239 
 2015/680-246 Ønsker adressenavnet Kroken mellom Nommedalen og Steinnes 
 2015/680-245 Tilbakemelding, med signaturer, på klage 2015/680-239 
 2015/680-244 Ønsker adressenavnet Nommedalen eller Kroken 
 2015/680-239 Ønsker adressenavnet Skárfváhbálggis istedenfor Skardalsveien. Klager 

også på at det kommer til syne bare noen få Samiske veinavn 
 2015/680-238 Ønsker Kroken som adressenavn 
 2015/680-232 Lurer på om Perttukentäntie kan forenkles pga dysleksi. 
 2015/680-230 Beboer langs Olmmáiváhbálggis mener at adressenavn skal være på 

Norsk  
 2015/680-229 Ønsker adressenavnet Kroken 
 2015/680-228 Klage på at Kjerringdalsveien og Áhkáváhbálggis ikke er sidestilt (Klagen 

fra Davvi Álbmogiid Guovdaš OS har blitt besvart med forklaring) 
 2015/680-227 Ønsker at Áibanášbálggis skal være en del av adressenavnet 

 

Vurdering: 
 
 
Klage 2015/680-250, 239, 232, 230, 228 og 227 er alle klager som går på det språklige. 
Adressater som har blitt tildelt Samiske, Kvenske eller Norske adressenavn, og mener at de 
burde være på ett annet språk. 
Da kommunestyret vedtok parallelle adressenavn var daværende saksbehandleren optimistisk 
for at det skulle bli mulig med parallelle adressenavn, etter tilbakemeldinger fra Sametinget og 
div. andre som engasjerte seg. 
I ettertid viser det seg fra bl.a. avisartikler at Sametinget mener at, selv om at Sametinget er i 
kraft av status og rolle den fremste premissgiveren i utforming av statens samepolitikk og et 
rådgivende organ i samepolitiske spørsmål, dette er noe kommunene selv må ordne opp i. 
Saksbehandler har vanskeligheter å se for seg hvordan Kåfjord kommune selv skal finne 
resurser for en slik lobby-jobb ovenfor Stortinget.    
Det ble i Desember 2019 bestemt av kommunestyret hvilke navn som skal brukes inntil det blir 
mulig med parallelle adressenavn 
 
2015/680-248, 245 er tilbakemeldinger på klage 2015/680-239, som ønsker adressenavnet 
Skárfváhbálggis istedenfor Skardalsveien. 
 
Klage 2015/680-249, 246, 244, 238 og 229 ønsker at Kroken området skal enten bli en del av 
Olderdalsveien, eller at det skal opprettes en egen parsell for Kroken. 
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Om Olderdalsveien utvides i fra sør med Kroken området, vil det føre til at alle dagens 
adressenummer langs Olderdalsveien må endres. Noe som vil påvirke betydelig flere folk enn 
det tilfredsstiller. 
Kroken som egen adresseparsell var ikke nevnt under noen av høringsnotatene. Om det blir 
opprettet en egen adresseparsell for Kroken, bør kommunestyret være forberedt på at det kan 
komme flere krav om deling av adresseparseller.  
 
Klage 2015/680/261 ønsker at adressen skal forbli Steinnes. Saksbehandler vil anbefale at 
klagen faller. 
 
Matrikkelforskrifta § 54-3 sier at grendenavn kan brukes som adressetilleggsnavn, det som ikke 
er nevnt i loven er at grendenavn kan være på flere språk. I Finnland blir det praktisert at i 
flerspråklige kommuner opplyser enhver adressat hvilket språk som skal gjelde for hans/hennes 
adressenavn. Den samme metoden har Tana kommune tilpasset for adressetilleggsnavn. Selv om 
det ikke finnes heimel i lovverket for det, i følge kartverket er det heller ingen heimel som sier at 
det ikke er lov. Når vi i tillegg vektlegger at det overodna målet er at minoritetsspråklige 
stedsnavn skal brukes av det offentlige. I tillegg sier Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet om Samelovens språkregler at alle offentlige organ oppfordres til 
å ta hensyn til brukere av samiske språk utover lovens regel.  
Om Kåfjord kommune gjør som Tana kommune vil det gi muligheten for de som ønsker å bruke 
grendenavnet i adressen, den muligheten, på det språket de ønsker. For grendenavn som ikke er 
registrert i Sentralt stadnamnregister, må det opprettes navnesak.  
Saksbehandler håper at dette kan fungere som ett delvis kompromiss for flere av klagene som er 
mottatt. 
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Fra: Øyvind Rundberg (oyvind.rundberg@gmail.com)
Sendt: 16.12.2019 12.42.15
Til: Post Kafjord; Jon Frantzen
Kopi: Idar M Pedersen; Bernt Eirik Isaksen Lyngstad; samediggi@samediggi.no

Emne: Underretning om adresseendring
Vedlegg: 
Klagesak 2015/608-211.
Hei. 
Har mottatt brev av 13.12.2019 med følgende adresse til vår eiendom: Bygning gårds/bruksnummer 1940 - 12/6/1
har blitt tildelt følgende adresse: Langnesveien 305. 
Man klager på at Kåfjord kommunestyrets vedtak, med det samiske navnet Áibanášbálggis ikke er tatt med i
adressa. Ber om at dette gjøres, og vil forøvrig bemerke at det samiske navnet našši er ursamisk og således en viktig
markør i området.
Med hilsen Øyvind Rundberg
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Fra: Margit B Johansen (margit.bj@live.no)
Sendt: 27.12.2019 16.13.13
Til: Post Kafjord
Kopi: 

Emne: Klage vedr. adresseendring. Saksnr 2015/680-211
Vedlegg: 

Eg viser til ovenfornevnte sak hvor eg i brev av 13.12.2019 er blitt gjort kjent med adresseendring til mine eiendommer GR. og Br. nr
1940-10/29 og 10/13.

Som det framgår av brevet er min nye adresse Langnesveien. En adresse vi som bor her i Kroken ikke føler noen tilknytning til, verken
historisk eller stedbundet. Totalt historieløst.
Adressen her har alltid vært Kroken, Olderdalen.
Det naturlige navnet på veien her i området måtte bli Olderdalsveien eller evt Krokenveien. Det ville kanskje også vært naturlig at
beboerne i områder med adresseendring fikk anledning til å uttale seg?

Med henvisning til det historie- og tradisjonsløse i det nye tildelte adressenavnet, klager eg over den avgjørelsen og ber om at det
vurderes nytt navn på adressen her i Kroken.
Jfr. Matrikkelforskriftenes § 22 bokstav B.

Med vennlig hilsen
Margit Ballovarre Johansen

Sendt fra min iPad
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Idar Pedersen 
Olderdalsvn. 427 
9146 Olderdalen 
 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark 
Troms og Finnmark fylkeskommune 
Sameinget 
Kåfjord kommune 
        Olderdalen 15. januar 2020 
        Olderdalen 15. januar 2020 
Klage på Kåfjord kommunes vedtak om vegnavn / Váidaleapmi Gáivuona suohkana 
meannudeapmi bálgánamaid ášši harrái 
 
Kåfjord kommune har to ganger enstemmig vedtatt saken om vegnavn: Vedtaket er slik at 
vegnavnene skal ha to navn (f. eks norsk- og samisk navn). Sist vedtak var i desember, sak 
82/19, som er vedlagt. 
 
Jeg eier en eiendom i Skardalen hvor det ikke finnes norske stedsnavn, og når veg adresse 
brevet kom, hadde den bare norsk navn «Skardalsveien» 625. 
Tenkte at de samiske navnet «Skárfváhbálggis» bare var glemt av i brevet. Prøvde å ringe til 
saksbehandler, men det var fånyttes å få tak i vedkommende. Noen dager senere, 16 
desember, dro jeg til kommunehuset og ville prate om saken. Saksbehandler brydde seg ikke 
om dette, trakk bare på skuldrene og sa, «ikke snakk med meg, spør Kartverket». Og det ble 
gjentatt. Jeg fikk ikke forklaring. 
Leser nå i Áššu avisen (10.01.20) hvor ordføreren i Kåfjord sier at de ikke kan gjøre noe når 
Kartverket sier at det ikke er lov med parallellnavn. Andre kilder sier at det ikke er ulovlig, 
men det er bare Kartverkets dataprogram som ikke registrerer dobbeltnavn.  
Jeg skjønner nå at ikke noen i administrasjonen i Kåfjord kommune, eller politisk leder 
arbeider for å fullføre kommunestyrets vedtak.  
Og på grunnlag av dette klager jeg på vedtaket når det nå er kommet til syne bare noen få 
samiske vegnavn. 
Det er veldig viktig at samiske veg- og stedsnavn blir synliggjort her i Kåfjord, da vi virkelig 
trenger slike markører siden samisk er i veldig sårbar posisjon i Kåfjord. 
 
Med hilsen  
 
Idar Pedersen 
Vedlegg:  Kåfjord kommunes vedtak om vegnavnsaken 
  Brev fra Kåfjord kommune, dato: 13.12.19
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Magnar Nilsen

Skardalen.

9144 Samuelsberg (  tlf 01 1 106941

Skardalen, 20.01.20

Til Kåfmrd kommune.

9146 Olderdalen.

Bostedsadresse/postadresse for Skardalenz9144 Samuelsberg.

Viser til klage fra Idar Pedersen Olderdalsveien 427 datert 15. januar  2020.
For oss som bor og har adresse her, virker det underlig at Idar Pedersen skal diktere hva slags

bosteds  — og postadresse vi skal ha.

Det er ca. 50 år siden ldar hadde bosteds— og postadresse Skandalen, og det at han er deleier til

en eiendom= synes ikke vi er grunn nok til  &  overkjøre bygdefolket.
Viser for øvrig til vår tidligere skriv om saken dat. 7/2 2016 da Vi hadde underskrift fra 13 av

totalt 16 beboere som hadde bostedsadresse Skanlalcn. Det \ar enighet cm at adressen skulle

Være Skardalen eller Skardalsveien, Det har vært adressen hit så lenge posten har eksistert,

og det er en del av identiteten  vår.  Dersom det er nødvendig med nyere underskrifter, må vi få

beskjed, så skal vi skaffe det.

Med hilsen

$134125; ln/eyM gwa— %jwm
fl. gif J K

Fylkesmannen i Troms og Finnmark - '
Troms og Finnmark fi lkeskommune Å/Y'L/v] fmGt/ufl

Sametinget.
FF (Aff/L” BILVMSJ  fl

åkwdcxlw se, ata».
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Fra: Leif Roald Ballovarre (leifrba@gmail.com)
Sendt: 21.01.2020 23.50.53
Til: Jon Frantzen
Kopi: 

Emne: Veinavn
Vedlegg: 
Ang. ny veinavn sør for Olderdalen sentrum.

Da jeg er deleier av eiendommene 10/16 og 10/27 samt eier av 10/11 fikk jeg for en tid tilbake brev om
at nytt navn på E6 forbi nevnte eiendommer blir Langnesveien. 
Det mener jeg er hverken historisk eller geografisk et godt valg. 
Mitt forslag er Kroken, fra Numedal til Steinnes. Har i årtier blitt brukt dette navnet.
Alternativt Olderdalsvegen da bl a postadressen alltid har vært Olderdalen på strekningen. Kan også
nevne at beboerene på strekningen gikk på Olderdalen Skole. Fra og med Steinnes på Trollvik Skole.

Håper på forståelse for dette.
Mvh
Leif Ballovarre
Mob 95805232
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 
 
Drift og utvikling 

    
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 

Referat 
 
 
 

Referat telefon kommentar Skardalsveien: Hildur Nilsen 

 
Er tidligere beboer i Skardalen, og har nå fritidsbolig der. 

- Dem som vil ha samisk adressenavn er ikke fastboende i Skardalsveien 
- Viktig å ta hensyn til fastboende sine meninger 
- Mange som er fortvilt over mulig endring til Samisk adressenavn  

 
 
 
 
Referent: 
Jon Frantzen 
Kart- og oppmålingsingeniør 
 
 
 

 Beaivi/Dato 
 24.01.2020 
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Fra: Susanne Liv-Unni Johansen (psusann4@start.no)
Sendt: 27.01.2020 12:04:45
Til: Post Kafjord
Kopi: 

Emne: Adresseendring
Vedlegg: 

Hei.

Har mottatt ny adresse for eiendom 18/24, Birtavarre, Kåfjord kommune. Denne er jo på finsk! Og umulig for
meg å enhver nordmann å uttale. Noe som bare vil lede til feilsendinger osv. Dessuten bor vi i Norge! Ikke i
Finland!

Vær snill å gi meg en norsk adresse. Virkemiddelområde el ikke! E nok å skulle bokstavere Birtavarre til alle
så en enda umuligere adresse! Perttukentäntie! Herre min tid finnes jo ikke slik æ på tastatur på pc el telefon
ens!

Mvh

Susanne Nicolaisen
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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 
16/20 Kåfjord kommunestyre 27.02.2020 

 

Avtale om ny kaiplass og kompensasjon for den gamle for Manndalen 
sjøbuer AS . 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Særutskrift: Flytekai tilhørende Manndalen sjøbuer 
  

 
 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 03.12.2019  

Behandling: 
Resultat av forhandlingen mellom Kåfjord kommune juni 2019 v/ordfører Svein Leiros og 
næringskonsulent Jens Kristian Nilsen og Manndalen Sjøbuer v/Henrik Solberg: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
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. 
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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: 
 

3. 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. 

4. 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 
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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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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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2019/383 -11 

Arkiv: 151 

Saksbehandler:  Håkon Jørgensen 

Dato:                 19.02.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
17/20 Kåfjord kommunestyre 27.02.2020 

 

Korrigering av gebyrer for vann og avløp - 2020 

Henvisning til lovverk: 
- Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) § 15-1 
 
Vedlegg 
1 2020.02.20 - Momentum Budsjettnotat - Kåfjord kommune 2020 - endret 20 til 40 års 

levetid 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1 - Kåfjord kommune vedtar slike vanngebyrer for 2020 
 

- Engangsgebyr for tilknytning  kr. 5 015,- 
- Fast årsgebyr    kr. 1 648,- 
- Gebyr etter bruksareal pr. m2 kr.      28,07 
- Gebyr etter målt forbruk pr. m3 kr.      18,71 

 
Øvrige vanngebyr, som ikke beregnes av areal eller målt forbruk, økes med 12,4 % fra satsene i 
2019. 
 
2 - Kåfjord kommune vedtar slike avløpsgebyrer for 2020 
 

- Engangsgebyr for tilknytning  kr. 3 052,- 
- Fast årsgebyr    kr. 2 658,- 
- Gebyr etter bruksareal pr. m2 kr.      46,32 
- Gebyr etter målt forbruk pr. m3 kr.      30,88 

 
Øvrige avløpsgebyr, som ikke beregnes av areal eller målt forbruk, økes med 33,8 % fra satsene 
i 2019.  
 
I tillegg til disse satsene skal det beregnes 25 % merverdiavgift. 
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Saksopplysninger: 
Kåfjord kommunestyre gjorde i sak 99/19 den 19. desember 2019 i punkt 34 slikt vedtak: 
 
«Kommunale avgifter (vann og avløp) vedtas som framlagt på møtet 19.12.19. Administrasjonen 
får i oppdrag å gå igjennom kommunale avgifter (vann og avløp) i løpet av januar 2020 og 
legge fram resultatene av gjennomgangen i første kommunestyre i 2020. 
Framlagt endring på engangsgebyr tilknytning holdes på samme nivå som 2019 og evt. økning 
tas i første kommunestyremøte i 2020».  
 
Bakgrunnen for vedtaket var at de satsene som ble lagt fram av administrasjonen viste svært stor 
økning. De fremlagte betalingssatsene var slik: 
 
Vanngebyr  2019 Endring i % 2020  
Engangsgebyr tilknytning *) kr 5 015,00 0 kr 5 015,00 +mva 
Fast årsgebyr vann  kr 1 900,00 23,7 kr 2 350,30 +mva 
Gebyr vann etter bruksareal pr m2  kr 20,64 7,8 kr 22,25 +mva 
Gebyr vann etter målt forbruk pr m3 kr 13,76 7,8 kr 14,83 +mva 
     

 
 
Avløpsgebyr                               

    

Engangsgebyr tilknytning *) kr 3 052,00 0 kr 3 052,00 +mva 
Fast årsgebyr avløp kr 2 350,00 18 kr 2 773,00 +mva 
Gebyr avløp etter bruksareal pr m2 kr 31,00 32,8 kr 41,17 +mva 
Gebyr avløp etter målt forbruk pr m3 kr 20,67 32,8 kr 27,45 +mva 

 
 
*) Engangsgebyrene var lagt inn med høye økninger men kommunestyret vedtok at disse i 
utgangspunktet skulle settes på samme nivå som i 2019. 
 
Kåfjord kommune beregner gebyrer innenfor vann- og avløpstjenestene etter selvkostprinsippet. 
Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt 
tjeneste skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke 
anledning til å tjene penger på tjenestene. 
 
Det er en rekke faktorer som påvirker selvkostresultatet og som ligger utenfor kommunens 
kontroll. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente, kapasitetsbegrensninger 
ved gjennomføring av planlagte investering, samt usikre utgifter og inntekter. 
Kommunen kan påvirke størrelsen på gebyrene via de bevilgninger som gis til drift av tjenestene 
og de bevilgninger som gis til investeringer. 
 
I 2019 inngikk kommunen en avtale med firma EnviDan AS som leverer et spesialtilpasset 
program for beregning av kommunale gebyrer. 
Hvordan selvkost (og dermed kommunale gebyrer) skal beregnes styres av selvkostforskriften. 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsatte på slutten av 2019 en ny forskrift om 
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selvkost gjeldende fra 1. januar 2020. Denne er noe endret fra tidligere forskrift men 
hovedprinsippene videreføres.  
Overskudd som oppstår i tjenesten skal tilbakeføres til brukerne innen 5 år. På samme vis skal 
også underskudd dekkes inn innen 5 år. I særskilte tilfeller kan underskudd dekkes inn over flere 
år. 
 
EnviDan skal bidra til at kommunen holder seg innenfor regelverket og at brukene dermed 
betaler korrekt gebyrer.  
I og med at kommunestyret i budsjettvedtaket i desember for første gang skulle vedta gebyrer på 
bakgrunn av beregningene fra EnviDan så ble det stilt spørsmål om riktigheten av grunnlaget for 
saka og vedtaket ble da at saka skulle utsettes i påvente av kvalitetssikring av denne. 
 
Administrasjonen har da i samarbeid med EnviDan gjennomgått tallene på nytt og vi har nå fått 
nye beregninger.  
 
Vi har nå mottatt 3 ulike alternativer for fastsetting av priser for både vann og avløp. EnviDan 
har tatt med tall for 2019 og framover. Når det gjelder 2019 så er det tatt utgangspunkt i hvilke 
priser kommunen kunne ha tatt dette året.   
  
Ut fra erfaringstall, og for å ta en viss høyde for å unngå at det oppstår underskudd i tjenestene, 
så er det fra 2020 lagt inn en forventet prisvekst ved beregningene. 
Om det skulle vise seg at prisveksten blir annerledes enn forutsatt så vil dette gi seg det utslag i 
overskudd eller underskudd som senere vil tilfalle brukerne. 
 
Vann 
 
Alternativ 1: I dette alternativet er de anleggene som har vært avkrevet over 20 år fortsatt inne 
med 20 år. 
 
Alternativ 2: Her er det som kan avskrives over 40 år lagt inn slik. 
 
Alternativ 3: Dette alternativet er som alternativ 2 men gebyrene er utjevnet litt mer for å 
minimalisere svingningene. 
 
 
Vanngebyr for en bolig på 100m2 i 2019 var på kr. 3964,-. For 2020 og videre vil prisene være 
slik med de ulike alternativene: 
 
 
 
 
   2020  2021  2022  2023  2024 
 
Alternativ 1         kr 5 635         kr 5 784         kr 5 981         kr 5 894        kr 5 884 
Alternativ 2         kr 4 455         kr 4 628         kr 4 841         kr 4 768        kr 4 769  
Alternativ 3          kr 4 821         kr 4 625         kr 4 534         kr 4 699        kr 4 769 
 
Dette viser at alternativ 1 vil gi de høyeste gebyrene og det forklares med at investeringene i all 
hovedsak skal finansieres over 20 år. Imidlertid vil gebyrene gå fortere ned utover i perioden 
ettersom avskrivningen av investeringene går ned.  
Alternativ 2 og 3 gir totalt sett omtrent samme totalbeløp til betaling over de 5 årene, men 
alternativ 2 er lavest i 2020 og deretter litt høyere enn alternativ 3 fram til 2024. 
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For øvrig så fremgår det av oppstillingen at den største økningen er fra 2019 til 2020 avhengig 
av hvilket alternativ som velges. Økningen er på 42,2 % til alternativ 1 som det høyeste og 12,4 
til alternativ 2 som det laveste. 
 
Avløp 
 
Alternativ 1: I dette alternativet er de anleggene som har vært avkrevet over 20 år fortsatt inne 
med 20 år. 
 
Alternativ 2: Her er det som kan avskrives over 40 år lagt inn slik. 
 
Alternativ 3: Dette alternativet er som alternativ 2 men gebyrene er utjevnet litt mer for å 
minimalisere svingningene. 
 
Avløpsgebyr for en bolig på 100 m2 i 2019 var på kr. 5450,-. For 2020 og videre vil prisene 
være slik med de ulike alternativene: 
 
   2020  2021  2022  2023  2024 
 
 
Alternativ 1:           kr 8 256         kr 8 440         kr 8 630           kr 8 263        kr 7 657 
Alternativ 2:           kr 7 749         kr 7 942         kr 8 140           kr 7 798         kr 7 200 
Alternativ 3:           kr 7 290         kr 7 717         kr 8 152           kr 8 157        kr 7 556 
 
 
Også for avløp så viser det seg at alternativ 1 vil gi de høyeste gebyrene og det forklares med at 
investeringene i all hovedsak skal finansieres over 20 år.    
 
Alternativ 2 og 3 gir totalt sett omtrent samme totalbeløp til betaling over de 5 årene, men 
alternativ 3 er lavest i 2020 og 2021 men øker deretter og er litt høyere enn alternativ 2 de 3 
siste årene. 
 
Også for avløp så er det størst økningen er fra 2019 til 2020 avhengig av hvilket alternativ som 
velges. Økningen er på 51,5 % til alternativ 1 som det høyeste og 33,8 % til alternativ 3 som det 
laveste. 
 

Vurdering: 
Den nye gjennomgangen av gebyrene som kommunestyret vedtok viste seg å være nødvendig. 
Dette har imidlertid ikke ført til lavere gebyrer enn ved første behandling men skal bidra til å 
motvirke underskudd i tjenesten i 2020. 
Ut fra de beregningene vi har mottatt fra EnviDan, som fører til stor økning i gebyrene, så vil 
kommunedirektøren tilrå at kommunestyret går for de alternativene som gir de laveste gebyrene 
i begynnelsen av 5-års perioden. Selv om dette gir litt høyere gebyrer på slutten av perioden så 
vil brukerne få litt bedre tid på omstilling til et høyere nivå på gebyrene. 
 
Når deg gjelder engangsgebyrene for tilknytning så kan disse holdes på allerede vedtatte satser 
for 2020. Vi har likevel ikke så mange tilfeller her at det gjør så store utslag. 
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2020 2021 2022 2023

-12,3 % 4,0 % 4,9 % -2,0 %

13,7 % 2,5 % 2,5 % -4,2 %

3,5 % 3,0 % 3,3 % -3,5 %

Kåfjord kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen 

benyttes for tiden av flere enn 300 norske kommuner og selskap. 

Forslaget til gebyrsatser for 2020 er utarbeidet av Kåfjord kommune i samarbeid med EnviDan AS som har mer enn 16 års erfaring med 

selvkostberegninger og -rådgivning og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.

Kalkylerenten er for 2020 anslått å bli 2,01 %. Budsjettet er utarbeidet den 3. september 2019. Tallene for 2018 viser endelig 

etterkalkyle, tallene for 2019 er prognostiserte verdier, mens tallene for 2020 til 2023 er budsjett-/økonomiplan. Ved behov for 

ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

Det er en rekke faktorer som påvirker selvkostresultatet og som ligger utenfor kommunens kontroll. De viktigste faktorene er 

budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), kapasitetsbegrensninger ved gjennomføring av planlagte 

prosjekter, samt usikre utgifter og inntekter. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet.

Kåfjord kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester 

(H-3/14, KMD, februar 2014).

Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene som 

brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene.

En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller 

brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene.

Dette betyr at hvis kommunen har bokført et overskudd som er eldre enn fire år, må dette brukes til å redusere gebyrene i det 

kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2015 i sin helhet være disponert innen 2020.

Kommunale gebyrer - Budsjett 2020

Fra 2019 til 2020 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 3 %, hvor avløp øker mest med 14 %. Vann reduseres mest med 12 %. I 

perioden 2018 til 2023 øker samlet gebyr med kr 708, fra kr 11 252 i 2018 til kr 11 960 i 2023. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig 

gebyrøkning på 1 %. Gebyreksemplene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 120 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inkl. 

mva.

Utfordringer med selvkostbudsjettet

Generelle forutsetninger

Gebyrutvikling for vann og avløp

Endring i årsgebyr fra året før

Vann

Avløp

Samlet endring

4 439 4 439
3 893 4 050 4 249 4 162

6 813 6 813 7 748
7 941

8 140
7 798

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Årsgebyr inkl. mva.

Avløp

Vann
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2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

2 375 1 648 1 740 1 880 1 738 1 716

17,20 18,71 19,25 19,74 20,20 20,35

4 439 3 893 4 050 4 249 4 162 4 158

0 % -12 % 4 % 5 % -2 % 0 %

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 336 1 369 1 403 1 438 1 474 1 511

577 591 606 621 637 653

418 428 439 450 461 473

3 3 3 3 4 4

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Direkte driftsutgifter 2 334 2 392 2 452 2 513 2 576 2 640

463 190 226 257 243 230

1 451 887 911 972 892 892

155 159 162 167 171 175

-98 -3 -3 -3 -3 -3

0 0 0 0 0 0

Gebyrgrunnlag 4 305 3 625 3 749 3 906 3 879 3 934

4 042 3 718 3 853 4 012 3 983 3 992

0 0 0 0 0 0

Selvkostresultat -263 93 105 107 104 58

94 % 103 % 103 % 103 % 103 % 101 %

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Selvkostfond 01.01 -176 -446 -361 -262 -160 -58

-263 93 105 107 104 58

-7 -8 -6 -4 -2 -1

Selvkostfond 31.12 -446 -361 -262 -160 -58 -1

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Direkte kalkulatoriske avskrivninger

13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.

Selvkostgrad i %

Gebyrsatser, Vann 

(inkl. mva.)

Årsgebyret for vann i Kåfjord kommune er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. 

Abonnementsgebyret i 2020 foreslås satt lik kr 1 648 og forbruksgebyret lik 18,71 kr/m3. Samlet årsgebyr blir da kr 3 893 for en 

normalabonnent med årlig vannforbruk lik 120 m3. Fra 2019 til 2020 endres årsgebyret med -12 %. Gebyret til den enkelte abonnent 

vil variere med abonnentkategori og forbruksnivå. 

Indirekte kostnader (drift og kapital)

Direkte kalkulatoriske rentekostnader

Øvrige inntekter

Aktivitetsendring driftsutgifter (nominelt)

12*** Varer og tjenester

Vann - 2018 til 2024

Gebyrsatser - Vann 2018 til 2024

11*** Varer og tjenester

10*** Lønn

Selvkostregnskap

(1.000 kr)

Selvkostoppstilling Vann

Diagrammet nedenfor viser den forventete utviklingen av kostnadene for vann i Kåfjord kommune kommune frem mot 2024.

Driftsutgifter og kapitalkostnader Vann

Årlig endring

Årsgebyr inklusiv mva. ved 120 m³

Forbruksgebyr (kr/m3)

Abonnementsgebyr (kr/abonnent)

-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond

Selvkostfond/fremførbart underskudd

(1.000 kr)

Fra 2019 til 2020 forventes de totale kostnadene å reduseres med 18 %, hvorav lønnsutgiftene endres mest med 2 %. 

Kapitalkostnadene utgjør 30 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 44 506 kr fra 2020 til 2024 som følge av planlagte 

investeringer. Hovedinntektskilden er art ''16400 årsgebyrer'' som utgjør 99 % av gebyrinntektene.

155** Avsetning til bundne fond

Gebyrinntekter

Subsidiering

Selvkost dekningsgrad i %

14*** Overføringsutgifter

15*** Finansutgifter mv. ekskl. 155 og 159

+/- Andre inntekter og kostnader

0

1 336 1 369 1 403 1 438 1 474 1 511

0

998 1 023 1 049 1 075 1 102 1 129

0

1 914

1 077 1 137
1 229 1 135 1 121

0

155

159
162

167 171 175

0
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4 500
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1
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Driftsutgifter og kapitalkostnader Vann

Indirekte kostnader

Kapitalkostnader

Varer og tjenester

Lønn og sosiale utg.
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2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

2 938 2 658 2 695 2 770 2 434 1 878

25,84 33,94 34,98 35,80 35,76 35,48

6 813 7 748 7 941 8 140 7 798 7 199

0 % 14 % 2 % 3 % -4 % -8 %

Selvkostoppstilling Avløp
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 154 1 183 1 212 1 243 1 274 1 306

292 300 307 315 323 331

398 408 418 428 439 450

32 33 33 34 35 36

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Direkte driftsutgifter 1 876 1 923 1 971 2 020 2 071 2 123

201 153 151 149 141 136

615 532 543 564 485 348

146 149 153 157 161 165

-85 -14 -14 -14 -15 -15

0 0 0 0 0 0

Gebyrgrunnlag 2 754 2 743 2 804 2 876 2 844 2 756

2 459 2 916 2 994 3 067 2 978 2 816

0 0 0 0 0 0

Selvkostresultat -294 173 190 191 134 60

89 % 106 % 107 % 107 % 105 % 102 %

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Selvkostfond 01.01 -424 -718 -558 -377 -192 -60

-294 173 190 191 134 60

-13 -13 -9 -6 -3 -1

Selvkostfond 31.12 -731 -558 -377 -192 -60 -1

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Gebyrsatser, Avløp 

(inkl. mva.)

Årsgebyret for avløp i Kåfjord kommune er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. I 2020 

foreslås det å sette abonnementsgebyret til kr 2 658 og forbruksgebyret  til 33,94 kr/m3. Samlet årsgebyr blir da kr 7 748 for en 

normalabonnent med årlig vannforbruk lik 120 m3. Fra 2019 til 2020 endres årsgebyret med 14 %. Gebyret til den enkelte abonnent 

vil variere med abonnentkategori og forbruksnivå. 

Gebyrsatser - Avløp 2018 til 2024

Diagrammet nedenfor viser den forventete utviklingen av kostnadene for avløp i Kåfjord kommune kommune frem mot 2024.

Driftsutgifter og kapitalkostnader Avløp

Selvkostgrad i %

Selvkostregnskap

(1.000 kr)

13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.

Selvkostfond/fremførbart underskudd

(1.000 kr)

Selvkost dekningsgrad i %

Gebyrinntekter

Øvrige inntekter

11*** Varer og tjenester

10*** Lønn

-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond

+/- Andre inntekter og kostnader

12*** Varer og tjenester

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond

Indirekte kostnader (drift og kapital)

Direkte kalkulatoriske avskrivninger

155** Avsetning til bundne fond

15*** Finansutgifter mv. ekskl. 155 og 159

14*** Overføringsutgifter

Årlig endring

Årsgebyr inklusiv mva. ved 120 m³

Forbruksgebyr (kr/m3)

Abonnementsgebyr (kr/abonnent)

Fra 2019 til 2020 forventes de totale kostnadene å reduseres med 3 %, hvorav lønnsutgiftene endres mest med 3 %. 

Kapitalkostnadene utgjør 25 % av de totale kostnadene og forventes å reduseres med 200 672 kr fra 2020 til 2024. 

Hovedinntektskilden er art ''16400 årsgebyrer'' som utgjør 99 % av gebyrinntektene.

Avløp - 2018 til 2024

Direkte kalkulatoriske rentekostnader

Subsidiering

Aktivitetsendring driftsutgifter (nominelt)

0 

1 154 1 183 1 212 1 243 1 274 1 306 

0 

722 740 759 777 797 817 

0

817 684 694 714 627 484

0

146
149 153

157 161
165

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1
.0

0
0

 k
r

Driftsutgifter og kapitalkostnader Avløp

Indirekte kostnader

Kapitalkostnader

Varer og tjenester

Lønn og sosiale utg.

541


	Forside 
	Saksliste 
	RS 1/20 Protokoll fra møte i regionrådet 29.01.20
	Protokoll fra møte i regionrådet 29.01.20
	Vedlegg
	Protokoll RR 29.01.20


	RS 2/20 Kontrollrapport 2019 Vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Kåfjord kommune
	Kontrollrapport 2019 Vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Kåfjord kommune
	Vedlegg
	Kontrollrapport 2019 Vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Kåfjord kommune
	Resultater og styringsinformasjon vedrørende arbeidsgiverkontroll


	RS 3/20 Melding om vedtak - utvidelse av brannvernsamarbeidet i Nord-Troms
	Melding om vedtak - utvidelse av brannvernsamarbeidet i Nord-Troms

	RS 4/20 Budsjett 2020 - driftstilskudd fra eierkommuner
	Budsjett 2020-driftstilskudd

	RS 5/20 Fullmakt til signering av gavebrev og aksjonæravtale - overføring av B-aksje i Troms Holding AS
	Gavebrev
	Vedlegg
	Aksjonæravtale
	Vedtekter for Troms Holding AS
	Fullmakt til Troms Fylkeskommune


	RS 6/20 Ny veileder om tilstandsrapportering om barnevern til kommunestyret
	Ny veileder om tilstandsrapportering om barnevern til kommunestyret

	RS 7/20 ROBEK - Nye regler om statlig kontroll med kommuner med økonomisk ubalanse
	ROBEK - Nye regler om statlig kontroll med kommuner med økonomisk ubalanse
	Vedlegg
	ROBEK-Nye regler om statlig kontroll


	RS 8/20 Fylkeskommunens godkjenning av reviderte forvaltningsplaner 2020-2030 for Sandvika og Årøya statlig sikrede friluftslivsområder i Lyngen kommune
	Fylkeskommunens godkjenning av reviderte forvaltningsplaner 2020-2030 for Sandvika og Årøya statlig sikrede friluftslivsområder i Lyngen kommune

	PS 1/20 Orienteringssak fra kommunedirektøren
	PS 2/20 Orienteringssak fra ordføreren
	PS 3/20 Orienteringssak fra ungdomsrådet
	PS 4/20 Status for interkommunalt samarbeid i Troms og Finnmark, NIVI Rapport 2019:4
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	NIVI Rapport 2019_4 Status for interkommunalt samarbeid i Troms og Finnmark
	Særutskrift - Kommunereformen - Kåfjord kommune sluttvedtak


	PS 5/20 Orienteringssak: Kåfjord ungdomsråd 25 år
	Saksfremlegg

	PS 6/20 Politisk rådgiver for Kåfjord ungdomsråd
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Veileder for ungdomsråd i Nord-Troms - vedtatt
	Protokoll RUST-møte 28.mai 2019
	Politisk rådgiver for ungdomsrådet.docx


	PS 7/20 Søknad om fritak fra politiske verv fra nå og til juni 2020
	Saksfremlegg

	PS 8/20 Søknad om fritak som lagrettemedlem/meddommer til Hålogaland lagmannsrett
	Saksfremlegg

	PS 9/20 K-Sekretariatet IKS - Endring i selskapsavtale pr.01.01.2020
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Endring selskapsavtale
	Selskapsavtale


	PS 10/20 DELEGERINGSREGLEMENT OG SAKSBEHANDLINGSREGLEMENT FOR POLITISKE ORGANER
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	DELEGERINGSREGLEMENT  FOR KÅFJORD KOMMUNE
	Delegeringsreglement, lovoversikt, for Kåfjord 20.02.2020 (1)
	Saksbehandlingsreglement for folkevalgte i Kåfjord kommune


	PS 11/20 Sak om OU-prosess - Arbeidsmøte i Administrasjonsutvalget sak 1/20
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Presentasjon KS - OU-prosess - Økonomiske og samfunnsmessige betingelser
	Særutskrift - OU-prosess - økonomiske og samfunnsmessige rammebetingelser
	Særutskrift - OU-prosess - Arbeidsmøte i administrasjonsutvalget


	PS 12/20 Ombygging av Riebangardi til framtidige behov, slik at det blir en to- avdelings barnehage
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Miljø og helse i barnehagen – Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler


	PS 13/20 Tilrettelegge for salg av Trollvik Skole
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	139-19 Signert verdivurdering Trollvik skole (1)
	Driftsbudsjett Trollvik skole 2020


	PS 14/20 Nettverkskabling Olderdalen og Manndalen skoler
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Nett Olderdalen skole
	Nett Manndalen skole
	Tilbudsforespørsel 310120
	Kostnadsberegning 210119


	PS 15/20 Klager mottatt på veiadressenavn
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	2015/680-227
	2015/680-228
	2015/680-229
	2015/680-230
	2015/680-232
	2015/680-238
	2015/680-239
	2015/680-244
	2015/680-245
	2015/680-246
	2015/680-248
	2015/680-249
	2015/680-250
	2015/680-261


	PS 16/20 Avtale om ny kaiplass og kompensasjon for den gamle for Manndalen sjøbuer AS .
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Særutskrift: Flytekai tilhørende Manndalen sjøbuer


	PS 17/20 Korrigering av gebyrer for vann og avløp - 2020
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	2020.02.20 - Momentum Budsjettnotat - Kåfjord kommune 2020 - endret 20 til 40 års levetid



