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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 12.03.2020 10:44:33
Til: Bernt Eirik Isaksen Lyngstad; dan.havard.johnsen@lyngen.kommune.no; Eirik Losnegaard Mevik; Geir Varvik;
Hilde Anita Nyvoll; Ørjan Albrigtsen; Bjørn Ellefsæter; Cissel Samuelsen; Einar Pedersen; Jan-Hugo Sørensen; Stig
Aspås Kjærvik; Willy Ørnebakk
Kopi: Ingvild Pedersen (post@iprevisjon.no); Kristin Vatnelid Johansen; Daniel Vollstad Johnsen; Lise Jakobsen;
Gunbjørg Melkiorsen; Kaj A. Båtnes (kaj.baatnes@nordtroms.net); nyhet@framtidinord.no; Kjetil Nielsen Skog
(kjetil.nielsen.skog@finord.no); Britt Pedersen; Inger Heiskel (inger.heiskel@storfjord.net);
jarydningen@hotmail.com; karl-gunnar@nonamesport.com; kumichal@online.no; Anne Berit Bæhr; Jan Fjære; Jens
Kristian Nilsen; Odd Geir Fagerli; Silja Karlsen; Sentralbord Kvænangen kommune; Post Kafjord; Lyngen kommune
(post@lyngen.kommune.no); Hanne Wiesener; Nordreisa kommune; Post Skjervoy; Post Storfjord

Emne: Innkalling og saksliste møte i regionrådet 24. mars 2020
Vedlegg: Innkalling med saksliste 24.03.20.docx
Innkalling og saksliste til skype‐møte 24. mars er vedlagt.
 
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no  
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 77 05 86,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

Til regionrådet (ordførere) som innkalling  
Sendes varaordførere, rådmannsutvalg og eierkommuner til orientering 
 
 
                                                                              Dato:12.03.20 

 
MØTE I 

NORD-TROMS REGIONRÅD DA 
 
Det innkalles til møte; 
 
Tid: Tirsdag 24. mars 2020 kl 0900-1100    
  
Sted: Skype  
 
 
Saksdokumenter sendes ut cirka 1 uke før møtet. 
 
Eventuelt forfall bes meldt sekretariatet snarest.  
 
 
 Vel møtt! 
 
 
        (sign.)                                ___________                                      
Ørjan Albrigtsen   Berit Fjellberg 
rådsordfører   daglig leder 
 
 
 
 
Kopi:  Revisor 
 Media 
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no 

EMNE: Møte nr 3-2020 
STED: Skype 
TIDSPUNKT: 24. mars 2020 

 
REFERATSAKER: 
Fra Øst-Finnmark regionråd: Uttalelse «Regjeringen må legge bedre til rette for at 
kommunene skal lykkes innenfor helse, pleie og omsorgssektoren!» 

 
VEDTAKSSAKER:  
Sak 10/20 Godkjenning av referat fra møte 24.-25.02.20 
Sak 11/20 Oppnevning av representanter til regionutvalg i Statskog  

(utsatt sak 08/20) 
Sak 12/20 Forskrift om leveringsplikt fra fartøy med torsketråltillatelse  

(utsatt Sak 09/20) 
Sak 13/20 Støtteerklæring - samarbeidsavtale med nasjonalt kventeater 
Sak 14/20 Regnskap 2019 
Sak 15/20 Årsrapport 2019 

 
 
OPPFØLGINGS- OG ORIENTERINGSSAKER: 

 Arbeid med Nordområdemeldingen, orientering ved ordfører Eirik L. Mevik 
 

 Pilotprosjekt fra arbeidskraftreserve til verdifull ressurs- status ved daglig 
leder 

 
 Samarbeid med Tromsø-områdets regionråd – status, oppfølging etter 

fellesmøte (forslag møtedato 20.03.20) 
 
 
DRØFTING: 

 Møte med fylkesråd for næring Karin Eriksen 13. mai i Nordreisa. Mål for 
møtet og program drøftes 

 
 Åpen post (dagsaktuelle saker) 

 
 
Ørjan Albrigtsen 
Rådsordfører
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 18.02.2020 14:49:41
Til: Bernt Eirik Isaksen Lyngstad; dan.havard.johnsen@lyngen.kommune.no; Eirik Losnegaard Mevik; Geir Varvik;
Hilde Anita Nyvoll; Ørjan Albrigtsen; Bjørn Ellefsæter; Cissel Samuelsen; Einar Pedersen; Jan-Hugo Sørensen; Stig
Aspås Kjærvik; Willy Ørnebakk
Kopi: Ingvild Pedersen (post@iprevisjon.no); Kristin Vatnelid Johansen; Daniel Vollstad Johnsen; Lise Jakobsen;
Gunbjørg Melkiorsen; Kaj A. Båtnes (kaj.baatnes@nordtroms.net); nyhet@framtidinord.no; Kjetil Nielsen Skog
(kjetil.nielsen.skog@finord.no); Britt Pedersen; Inger Heiskel (inger.heiskel@storfjord.net);
jarydningen@hotmail.com; karl-gunnar@nonamesport.com; kumichal@online.no; Anne Berit Bæhr; Jan Fjære; Jens
Kristian Nilsen; Odd Geir Fagerli; Silja Karlsen; Kvænangen Postmottak; Post Kafjord; Lyngen kommune
(post@lyngen.kommune.no); Hanne Wiesener; Nordreisa Kommune; Post Skjervoy; Post Storfjord

Emne: saksliste og dokumenter til strategisamling og møte i regionrådet 24.-25.02.20
Vedlegg: Saksliste og dokumenter RR 24.-25.02.20.docx;Evaluering NTR - Februar 2020.pdf
 
Hei, vedlagt er saksliste og dokumenter til strategisamling og møte i regionrådet 24. og 25. februar i Sørkjosen.
Legger også ved skjema som er utgangpunkt for innlegg fra ordførerne i starten av strategisamlinga.
 
Vel møtt!
 
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no  
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 77 05 86,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

Til regionrådet (ordførere) og kommunedirektører som innkalling  
Sendes varaordførere og eierkommuner til orientering 
 
 
                                                                              Dato:17.02.20 

 
MØTE I 

NORD-TROMS REGIONRÅD DA 
 
Det innkalles til strategisamling og møte; 
 
Tid: mandag 24. februar 2020 kl 1100-1800 og 
 tirsdag 25. februar kl 0900-1600  
  
Sted: På taket kafè, Sørkjosen  
 
Det vises til saksliste og dokumenter. Det er sendt ut skjema til ordførere (kopi 
kommunedirektører) i forkant av møtet. Innledning fra hver kommune ved ordfører i 
strategisamlingen skal bygges på svarene i skjema. (Skjema sendes på nytt i 
vedlegg).  
 
Det er reservert overnatting til alle ordførere og kommunedirektører på Reisafjord 
hotell (de som ikke bor i Nordreisa). 
 
Eventuelt forfall bes meldt sekretariatet snarest.  
 
 Vel møtt! 
 
 
        (sign.)                                ___________                                      
Ørjan Albrigtsen   Berit Fjellberg 
rådsordfører   daglig leder 
 
 
Kopi:  Revisor 
 Media 
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EMNE: Møte nr 2-2020 
STED: Nordreisa 
TIDSPUNKT: 24. og 25. februar 2020 

  
 
REFERATSAKER: 
Høringsuttalelse NOU 2019:18 – skattelegging av havbruksvirksomhet 
Høringsuttalelse – forslag til endring av regler om turistfiske 
Fra ENOVA – tilbakemelding på uttalelse – utbygging av ladestruktur i Finnmark og 
Nord-Troms 

 
 
VEDTAKSSAKER:  
Sak 05/20 Godkjenning av referat fra møte 29.01.20 
Sak 06/20 Uttalelse vedrørende hovedprosjekt Lyngshest 
Sak 07/20 Nord-Troms Strategier 2020-2023 
Sak 08/20 Oppnevning av representanter til regionutvalg Statskog (tirs) 

 
 
ORIENTERINGSSAKER: 

 Orientering om forprosjekt skredsenter Kåfjord ved ordfører (utsatt fra 
januar-møte) 

 Orientering om pilotprosjekt fra arbeidskraftreserve til ressurs – innspill fra 
Vest-Finnmark Rådet og Nord-Troms Regionråd 

Saker til tirsdag: 
 Etablering av nasjonalt kventeater, ved styreleder Torbjørn Naimak og Tove 

Reibo 
 Arena Nord-Troms, nytt tilbud i videregående skole, ved styreleder Håvard 

Høgstad og rektor Olaug Bergseth 
 Statskog, presentasjon og valg av representanter til regionutvalg ved leder 

Knut Fredheim 
 
 
DRØFTING: 
Åpen post - dagsaktuelle saker 
 
 
Ørjan Albrigtsen 
Rådsordfører 
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PROGRAM: 
Mandag 24. februar: Sted: 1. etasje «på taket cafe» 

 kl 1100-1700: Strategisamling for ordførere og kommunedirektører – 
prosessleder Visjona AS.  

 
 kl 1700-1800: Møte regionrådet: møte prosjekt Lyngshest og saker til 

behandling 
 

 Kl 1900 Felles middag på Reisafjord hotell 
 
 
Tirsdag 25. februar: Sted: 1. etasje «på taket cafe» 

 Kl 0900-1400: Strategisamling for ordførere og kommunedirektører – 
prosessleder Visjona AS. 

 Kl 1400-1600 parallelle møter regionrådet og rådmannsutvalget 
 
Møte regionrådet: 

 Kl 1415 Etablering av nasjonalt kventeater, ved styreleder Torbjørn Naimak 
og Tove Reibo 

 Kl 1445 Arena Nord-Troms, nytt tilbud i videregående skole, ved styreleder 
Håvard Høgstad og rektor Olaug Bergseth 

 Kl 1515 Statskog, presentasjon og valg av representanter til regionutvalg ved 
leder Knut Fredheim 

 
Møte rådmannsutvalget: (det sendes ut egen innkalling fra Lise J.) 

 Strategi- og handlingsplan 2020-2023 
 Oppfølgingssaker 
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REFERATSAKER: 
Høringsuttalelse NOU 2019:18 – skattelegging av havbruksvirksomhet 
Høringsuttalelse – forslag til endring av regler om turistfiske 
Fra ENOVA – tilbakemelding på uttalelse – utbygging av ladestruktur i Finnmark og 
Nord-Troms 

 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd tar referatsakene til etterretning. 
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Til Nærings- og fiskeridepartementet 
Ved fiskeri- og sjømatminister Geir-Inge Sivertsen 
Innsendt via regjeringen.no 
 
Høringsuttalelse – forslag til endring i regler om turistfiske 
Nord-Troms Regionråd støtter høringsuttalelsen fra Vest-Finnmark Rådet (vedlagt), 
som har følgende tilbakemeldinger til de ulike høringspunktene i forslaget til 
regelendringer: 
 

«1. Vest-Finnmark Rådet støtter forslaget om å endre utførselkvoten til kun gi 
adgang til å ta med seg fisk ut av landet dersom man har fisket hos og oppholdt seg 
på en registrert turistfiskevirksomhet. Med utgangspunkt i at næringen har en 
meget høy gjenkjøpsgrad (det vil si at kunden kommer tilbake, i fisketurismen 
gjerne tilknyttet ulike fiskesesonger), anbefaler vi at perioden for utførselskvoten 
begrenses fra en periode på 7 kalenderdager (gjeldende regelverk) til å gjelde kun 
tre ganger årlig.  

2. Vest-Finnmark Rådet støtter ikke forslaget om at utførselskvoten endres fra å 
tillate utførsel av fiskefilet til å kun tillate å ta med 20 kg hel fisk (sløyd og 
hodekappet). Dette begrunner vi med at det ikke kan kalles bærekraftig å frakte 
skinn og bein over lange avstander. I tillegg vil sannsynligheten for at fisken som 
helhet kan gå til spille øke som følge av at de fleste bakteriene finner vi på skinnet 
og i buken (der innvollene har vært).  
 
3. Vest-Finnmark Rådet støtter forslaget om en enda tydeligere informasjonsplikt 
for turistfiskevirksomheter til å informere om regelverket, herunder kravet til 
fangstrapportering. Vi er også av den formening at rapportering bør skje 
fortløpende digitalt, da det finnes systemer for dette. Hvorvidt antall arter det bør 
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rapporteres på skal utvides, bør departementet avklare i et samspill med næringens 
bransjeorganisasjoner, Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet.  

4. Vest-Finnmark Rådet anbefaler at det etableres et pilotprosjekt, for å avdekke 
samarbeidsmodeller, teknologiske løsninger og mulige sluttprodukter ved 
ytterligere bruk av restråstoff fra turistfiskebedrifter inn i den tradisjonelle hvit- og 
rødfisknæringen. Dette er beskrevet nærmere i kapittel 8 i den vedlagte 
sluttrapporten for forprosjektfasen i prosjektet «Havfisketurisme i Vest-Finnmark». 
Vi har havfiskebedrifter i vår region som gjerne deltar i et slikt pilotprosjekt.  

5. Vest-Finnmark Rådet ønsker at det at det etableres en fremtidig tillatelsesordning 
(godkjenningssystem) for turistfiskevirksomheter, noe vi fattet vedtak om allerede i 
januar 2019 da forstudien til «Havfisketurisme i Vest-Finnmark» var ferdig.»  
 

Nord-Troms 17.02.20 
 
 
(sign) 
Ørjan Albrigtsen 
Rådsordfører (leder) 
Ordfører i Skjervøy mobil:47013662 
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VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 05//20  Godkjenning av protokoll fra møte 29.01.2020  
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra regionrådsmøte 29.01.20 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd godkjenner protokollen fra regionrådsmøte i januar 
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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 
 
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: 
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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 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 
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 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 
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. 
 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 
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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: 
 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: 

18



13 

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 

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. 
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 
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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: 
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. 
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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: 

 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 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. 
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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 
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. 
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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. 
 
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 
 
 
Sak 06/20  Uttalelse vedrørende hovedprosjekt Lyngshest 
 
Prosjektleder Birgit D. Nielsen vil presentere sluttrapport og regnskap fra forprosjekt 
Lyngshesten i regionrådsmøte (mandag). Forprosjekt har hatt en varighet på 1 år. 
Prosjekteiere er Tromsø-områdets regionråd og Nord-Troms Regionråd.  
 
Overordna mål 
Lyngshesten kan strykes fra FAO sin liste over truede husdyrarter og regionen er 
etablert som «Lyngshestlandet» med tydelige kulturuttrykk, stolthet og kunnskap 
hos regionens innbyggere og bruk av lyngshesten i næringer knytta til landbruk, 
helse, reiseliv/opplevelser/kultur i alle kommuner. 
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Forprosjektfasen har hatt som mål å utforske ulike tiltak knytta til bruk av 
lyngshesten i næringsutvikling (reiseliv spesielt) og aktiviteter for og med 
lyngshesten i de enkelte kommunene i prosjektet.  
 
I forbindelse med avslutningen av forprosjektet er det utarbeidet et forslag til 
uttalelse som skal behandles i begge regionrådene som er eiere i forprosjektet. 
 
Forslag til uttalelse fra Tromsø-områdets regionråd: 
«Regionrådet har støtta et forprosjekt som avsluttes i februar 2020: Lyngshesten i 
Nord-Troms og Tromsøregionen. Identitetsbærer og berikelse. 
 
Gjennom dette forprosjektet er det kartlagt at det er færre lyngshester enn det kan 
se ut til i Stambok for nordlandshest/lyngshest som føres av Norsk hestesenter. 
Situasjonen er dermed litt mer krevende enn man har trodd. Lyngshesten er vurdert 
av FAO som kritisk truet. Den er den eneste av våre tre nasjonale hesteraser med 
Nord-norsk opphav og er samtidig den mest utsatte av de tre nasjonale 
hesterasene. 
 
Funn i prosjektet: 
Antall fødte føll på landsbasis ligger omtrent på 50% av behovet rasen har for å være 
sikra for framtida. Det er få registrerte innkjøp av lyngshester i Tromsø-området og 
Nord-Troms årlig. Mellom 0 – 5/kommune. Det er få tilbydere av reiselivsprodukter 
med lyngshest i regionen. Men det kan registreres en positiv utvikling i løpet av 
prosjektperioden. Det er fortsatt mye som er ukjent om hestens opprinnelse og 
betydning i regionen. 
 
Videre arbeid: 
Forprosjektet peker på tre ulike retninger det vil være fornuftig å jobbe: 

- Sammenliknende DNA-undersøkelser mellom lyngshest, finsk hest, svenske 
lokale hesteraser og russiske lokale hesteraser 

- Innsamling og systematisering av kunnskap om lyngshesten i vår region og 
Nordkalotten for øvrig 

- Utviklingsprosjekt for reiselivstilbud med lyngshest 

Disse tre retningene er svært ulike, men resultatene vil alle vil ha positiv effekt på 
kunnskap og oppmerksomhet om lyngshesten og en viktig del av regionens 
identitet. Prosjektene vil ha synergi-effekter; kunnskap om hestehold og slektskap 
mellom hesteraser vil bygge opp under næringsaktører sine tilbud til besøkende 
gjennom historiefortellinger om hesten. Økt oppmerksomhet og interesse vil kunne 
gi flere som er interessert i å eie og bruke lyngshesten.» 
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Sak 07/20  Nord-Troms Strategier 2020-2023 
 
Forslag til vedtak fremmes under strategisamlingen 24.-25. februar. 
 
 
 
Sak 08/20  Oppnevning av representanter til regionutvalg Statskog 
Saksdokumenter 

 Særutskrift fra regionrådet 29.03.16 – oppnevning av representanter 
regionutvalg Statskog 

 Vedtekter for Statskog SFs regionutvalg i Helgeland, Salten og Troms. 
 
Under denne saken vil Statskog sin nye leder Knut Fredheim presentere Statskog og 
ordningen med regionutvalg. 
 
 

MELDING OM VEDTAK 
NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

EMNE: Møte nr 02-2016 
STED: Kultursenteret i Olderdalen, Kåfjord 
TIDSPUNKT: 29. mars 2016 kl 1000 

 
Sak 21/16  Oppnevning av representanter regionutvalg Statskog 
Saksdokumenter:  

 Særutskrift sak 17/12 Oppnevning av representanter til regionutvalg Statskog 
 Fra Statskog: Invitasjon til oppnevning av medlemmer til regionutvalg (mottatt 02.02.16), 

vedtekter for regionutvalg 
Saksbehandler: Berit Fjellberg  
 
Saksopplysninger: 
Statskog inviterte i 2012 til, og etablerte, Statskogs regionutvalg Troms som ei forsøksordning. En 
evaluering av ordningen har vist så positive konklusjoner at Statskog har besluttet å gjøre ordningen 
permanent.  
 
Statskog har i dag samarbeidsavtaler med rettighetshavere og brukere av statens grunn i Nordland og 
Troms. Utover samarbeidsavtalene så hadde Statskog behov for en felles, mer formell 
samarbeidsarena. Derfor etablerte man regionutvalg i Troms og Nordland.  
 
Intensjonen med regionutvalgene er at de skal sikre regional medvirkning i Statskogs forvaltning av 
grunn og ressurser, og bidra til bedre beslutninger innenfor de rammer som gjelder for Statskog.  
 
Følgende interesser/kompetanse kan være representert i regionutvalgene: 

 reindriftsnæringen 
 jakt- og fiskeinteresser 
 lokaldemokratiet (folkevalgte) 
 landbruk/annen utmarksbasert næring 
 allment friluftsliv 
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 andre berørte interesser 
 
Oppnevning av medlemmer til utvalget foregår slik:  

 Jakt og fiske:  NJFF fylkeslag oppnevner en representant 
 Reindrift:  NRL oppnevner en representant 
 Ofoten regionråd oppnevner to representanter 
 Midt-Troms regionråd oppnevner to representanter 
 Nord-Troms regionråd oppnevner to representanter 

 
Det er fire års funksjonstid for alle representanter, og valgene følger valgperiodene. Det velges ikke 
vararepresentanter. Regionutvalget velger selv sin leder. 
Fordelingen mellom regionrådene er foreslått etter en samlet vurdering der statskogareal, folketall og 
aktivitet på arealene har vært en del av vurderingsgrunnlaget.  
 
Statskog ber om at det ved oppnevning av medlemmer legges vekt på en rimelig geografisk fordeling, 
allsidige faglige forutsetninger og samfunnserfaring, og en god balanse mellom kjønnene. 
 
Vurdering: 
Nord-Troms Regionråd valgte i 2012 å gjøre følgende vedtak (samme sak): 
«Nord-Troms Regionråd DA ønsker ikke å oppnevne representanter til regionutvalg i 
Statskog før ”Samerettsutvalget II” sin innstilling er behandlet i Stortinget. Nord-Troms Regionråd  
sendte i november 2008 en enstemmig uttalelse til høringen av NOU 2007:13 den nye sameretten. 
Etableringen av regionutvalg i Statskog står i sammenheng med samerettsutvalget II.  
Samerettsutvalgets innstilling er pr dato ikke behandlet i Stortinget.»  
 
I arbeidet med uttalelse til Samerettsutvalget II valgte Nord-Troms Regionråd å slutte seg til flertallets 
forslag om å opprette et selvstendig rettssubjekt, og til uttrykket Hålogalandsallmenningen som 
betegnelse på dette eierorganet i sin uttalelse. Videre sa regionrådet i sin uttalelse:  
”Vi mener i all hovedsak at opprettelsen av Hålogalandsallmenningen slik flertallet i Samerettsutvalget 
foreslår, er fornuftig. Et eget rettssubjekt som ikke er under statlig instruksjon, vil lettere kunne utøve 
grunneierettighetene i samsvar med det som er angitt som formålet med loven. Vi tror at demokratisk 
deltagelse og lokal bestemmelsesrett vil gi en bedre utnyttelse, enn det som til nå har vært tilfelle med 
statsgrunn, og Statskog som grunneier.” 
 
Regionrådet mente videre at kommunal oppnevningsrett til utmarksstyrene var en forutsetning for å nå 
målet om lokal forvaltning, og nevnte at for eksempel kommunene Storfjord, Kåfjord, Nordreisa og 
Kvænangen burde få oppnevne en representant hver til et regionalt utmarksstyre, i tillegg til 
representanter for reindrift og jordbruk. 
 
Slik situasjonen er pr i dag er fremdeles Samerettsutvalget II ikke behandlet i Stortinget. Siden det har 
vært lite framdrift i saken siden høringen i 2008, bør det gjøres en ny vurdering vedrørende deltakelse 
i Statskogs regionutvalg Troms. 
 
I tillegg har vi fått 6 nye ordførere i regionen, som bør få anledning til å behandle saken.  
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd ønsker å delta i Statskogs regionutvalg Troms, og oppnevner følgende 
representanter for valgperioden 2015-2019: 

 Ordfører Knut Jentoft, Storfjord 
 Ordfører Øyvind Evanger, Nordreisa 
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Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 
 
 

Vedtekter for Statskog SFs regionutvalg i Helgeland, Salten og Troms. 
 
§ 1 (Partsstilling) 

 
Regionutvalgene er direkte underlagt Statskog SFs administrerende direktør. 
Regionutvalgene er rådgivende organ med beslutningsmyndighet innenfor de områder som fremgår av 
vedtektenes bestemmelser om hovedoppgaver.  
 
Regionutvalgene har ikke myndighet til å foreta rettslig bindende disposisjoner på vegne av  
Statskog SF. 
 

 
§ 2 (Regionutvalgene) 

 
Regionutvalgene er: 
 

 Statskog Regionutvalg Helgeland, 7 medlemmer 
 Statskog Regionutvalg Salten, 7 medlemmer 
 Statskog Regionutvalg Troms, 8 medlemmer.  NRL oppnevner i tillegg et konsultativt medlem som 

representerer reindriftsnæringen i Nord-Troms. 
 
Medlemmene oppnevnes i tråd med retningslinjer gitt av Statskog SFs administrerende direktør. 
 
 
§ 3 (Funksjonstid) 
 
Funksjonstiden for et medlem av regionutvalgene er normalt fire år. 
Et regionutvalgsmedlem fungerer inntil nytt regionutvalgsmedlem er utnevnt, selv om funksjonstiden er gått ut. 
 
 
§ 4 (Hovedoppgaver) 
 
Regionutvalgene skal, med utgangspunkt i Statskog SFs vedtekter og strategier, drøfte og ta stilling til spørsmål 
av overordnet betydning på grunnlag av saksfremlegg fra Statskog SFs regionsjef. Regionutvalgene skal ikke gå 
inn i behandlingen av enkeltsaker. 
 
Regionutvalgene er delegert ansvar innenfor langsiktig arealdisponering og ressursutvikling, med unntak av 
kjøp og salg av eiendommer, og skal herunder 
 

 Beslutte innspill og uttalelse til offentlige planer  
 RU skal forholde seg til de samarbeidsavtaler SSF har inngått, jf samarbeidsavtalen mellom Sametinget 

og Statskog SF vedr større grunndisponeringstiltak 
 Vedta regional tiltaksplan for allment friluftsliv, forankret i Statskog SFs overordnede handlingsplan 
 Være høringsinstans og komme med innspill til Statskog SFs forvaltning av jakt og fiske i regionen. 

Dette innebærer blant annet:  
o Statskog SFs gjeldende policyer og forvaltningsprinsipper innenfor fagområdet, og  
o regionens priser på jakt- og fiskeprodukter. 

 Beslutte regionens overordnede prinsipper og føringer for disponering av økonomiske midler for ulike 
typer tilskudd og støtte. 

 
 
§ 5 (Utvalgsleder) 
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Regionutvalgene konstituerer seg selv med mindre annet følger av retningslinjer gitt av Statskog SFs 
administrerende direktør. 
 
 
§ 6 (Vedtaksførhet) 
 
Regionutvalget er vedtaksført når minst halvparten av de stemmeberettigede medlemmene møter. Som 
regionutvalgets beslutning gjelder det som flertallet blant de møtende har stemt for, eller ved stemmelikhet det 
som utvalgsleder har stemt for. 
 
 
§ 7 (Habilitet) 
 
Medlem av regionutvalget må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som har slik særskilt 
betydning for ham selv eller nærstående, at han må anses for å ha en framtredende personlig eller økonomisk 
særinteresse i saken.  
 
Med ”nærstående” legger en til grunn samme definisjon som i aksjeloven § 1-5. 
 
 
§ 8 (Godtgjøring) 
 
Årlig godtgjøring til utvalgsleder og øvrige medlemmer av regionutvalgene, fastsettes av Statskog SFs 
administrerende direktør. 
 
Reise- og diettgodtgjørelse følger statens regulativ. 
 
 
§ 9 (Regionsjefens rolle) 
 
Statskog SFs regionsjefer i den enkelte region der regionutvalget er opprettet, er ansvarlig for forberedelse, 
gjennomføring og oppfølging av regionutvalgsmøtene.  Regionsjefen foretar all saksforberedelse og påser at 
disse er forsvarlig gjennomført. Regionsjefen har forslagsrett i møter, og forslag fremmet av regionsjefen skal 
oppfattes som innstilling som det skal voteres over. Regionsjefen iverksetter regionutvalgets vedtak. 
 
 
§ 10 (Møter) 
 
Regionutvalgene skal ha to faste møter i året (vår og høst), tilpasset Statskog SFs virksomhets-planlegging og 
budsjettprosess. For øvrig skal det innkalles til utvalgsmøte når utvalgsleder eller når regionsjef i samråd med 
utvalgsleder beslutter dette. 
 
I tillegg skal utvalgsleder og regionsjef, sammen, ha møter med fylkeskommunen og de aktuelle interkommunale 
regionrådene i sin region minimum e gang i valgperioden. 
 
 
 
§ 11 (Krav til innkallingen) 
 
Innkalling til møter skal skje skriftlig til alle medlemmene. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet og være 
sendt senest en uke før møtet skal holdes. Med innkallingen skal det følge et forslag til dagsorden og skriftlig 
saksutredning av de saker som skal behandles på møtet. 
 
 
§ 12 (Saksbehandlingsprinsipper) 
 
De ordinære utvalgsmøtene skal ha følgende dagsorden: 
 

 Godkjenning av protokoll fra siste møte 
 Regionsjefens redegjørelse 
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 Informasjonssaker 
 Drøftingssaker 
 Beslutningssaker 
 Eventuelt 

 
 
§ 13 (Møteprotokoll) 
 
Det skal føres møteprotokoll for hvert møte. Det skal minst angi tid og sted, møtedeltakere, behandlingsmåten og 
regionutvalgets vedtak. Det skal fremgå at saksbehandlingen oppfyller kravene i § 6. 
Er regionutvalgets vedtak ikke enstemmige skal det angis hvem som har stemt for og i mot. Medlem eller 
regionsjef som ikke er enig i en beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i møteprotokollen. 
Regionutvalgenes vedtak skal være offentlige. 
 
Møteprotokollen føres av regionsjefen i møtet og skal underskrives av alle de medlemmer som har deltatt i 
møtet. 
 
 
§ 14 (Taushetsplikt) 
 
Det enkelte medlem av regionutvalgene plikter å opptre forsvarlig og lojalt i forhold til foretakets interesser ut 
fra de opplysninger medlemmet får kjennskap til under utøvelsen av vervet. 
 
Regionutvalgenes medlemmer må likevel offentlig kunne gi uttrykk for sitt syn på en sak, med mindre dette 
innebærer at fortrolig informasjon blir kjent eller det foreligger et særlig vedtak som krever taushetsplikt. 
 
 
§ 15 (Informasjon/kommunikasjon) 
 
Regionutvalgene skal få omfattende og aktiv informasjon fra Statskog SF på de områdene som er relevante for 
regionutvalgene. Dette innebærer at regionutvalgene også skal ha informasjon som ikke direkte ligger under 
regionutvalgets myndighetsområde, dersom dette vil være av betydning for regionutvalgets arbeid. 
Regionsjefen i den enkelte region er ansvarlig for den informasjon som gis til regionutvalgene. 
 
 
§ 16 (Vedtektsendring) 
 
Endringer i vedtektene vedtas av Statskog SFs administrerende direktør. 
 
 
§ 17 (Gyldighetstid) 
 
Disse vedtekter trer i kraft 18.10.2012, og gjelder inntil videre. 
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Evaluering av Nord-Troms Regionråd i 

forbindelse med strategiprosess 2020-2023 

Oppgave:  

Ordførerne forbereder en presentasjon av hvilken betydning arbeidet i Nord-Troms Regionråd 

har for egen kommune.  Evalueringen presenteres i starten på strategisamlingen 24.-25. 

februar.  Hver kommune får en tidsramme på 10 min. 

 

Bakgrunn:  

Nord-Troms Regionråd har for perioden 2016-2019 hatt 5 satsingsområder: kompetanse, 

regional utvikling, infrastruktur, tjenestetilbud og profilering-bolyst.  Nå igangsettes en ny 

strategiprosess, og evalueringen skal brukes som innspill til arbeidet i neste 4-års periode. 

 

Evaluering:  

 

Hva opplever du som positivt med å delta i Nord-Troms Regionråd? 

 

 

 

 

Hva må endres for at din kommune skal bli mer fornøyd med deltagelsen i regionrådet? 

 

 

 

 

Vurder hvilken betydning arbeidet i Nord-Troms Regionråd har hatt for utviklingen av følgende 

områder i din kommune: 
 

 1.  
Minimal 

betydning 

2. 3. 4. 5.  
Stor 

betydning 

Kompetanseutvikling (høyere nivå, videregående 

nivå, bedrifter/bransjer, FoU-satsing) 

     

Regional utvikling (entreprenørskap, 

ungdomssatsing, næringsgruppe, tiltakssone) 

     

Forbedret infrastruktur (vei, havner, flyplass, 

fiber/bredbånd) 

     

Forbedret tjenestetilbud mhp. kompetanse og 

kvalitet 

     

Økt bolyst (boligutvikling, profilering, rekruttering, 

vertskap, kartlegging) 
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Lyngen kommune 
Rådmannen 

 

    
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77701000 Bankkonto: 4785.07.00059 
Strandveien 24 Strandveien 24, 9060 

LYNGSEIDET 
   

9060 LYNGSEIDET   Organisasjonsnr: 840014932 
E-post: post@lyngen.kommune.no Internett: www.lyngen.kommune.no   

ULLSFJORDFORBINDELSEN AS 
Postboks 608 
9256  TROMSØ 
 
 

 

 
Melding om vedtak 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/528-10 2476/2020 242 28.02.2020 

 

Søknad om støtte fra næringsfondet - Ullsfjordforbindelsen AS 

 

 Lyngen kommunestyre behandlet saken i møte 13.02.2020, sak 10/20 og gjorde flg. 
 

vedtak: 
Rådmannen innstiller på tilskudd til Ullsfjordforbindelsen AS på 120.000 gjeldende for 2020. 
 
Budsjettdekning: 
Ramme 1 – ansvar 1100 
Dekning ramme 8 – ansvar 9000. 
 
 
Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til vår saksbehandler Svein Eriksen tlf 40028514. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Åse Henriksen 
arkivleder 
 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk og har derfor ingen underskrift 
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 Side 2 av 2

 
Kopi: 
KÅFJORD KOMMUNE GAIVUONA 
SUOHKAN 

Postboks 74 9148 OLDERDALEN 

TROMSØ KOMMUNE Postboks 6900 9299 TROMSØ 
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Poastačujuhus/adresse Tel: 78 47 40 00 

Ávjovárgeaidnu 50 Org.nr: 974 760 347 

9730 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no 

Áššemeannudeadji 

saksbehandler 

Berit Karen Paulsen 

Tel: +47 78 48 42 54 

 

 

Giellasiida - Sámi giellaguovddáš 
Postboks 235 
Postboks 74 
9144 Samuelsberg 
 
 
 

 
 

ÁŠŠEMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER DIN ČUJ./DERES REF. MIN ČUJ./VÅR REF. BEAIVI/DATO 

Berit Karen Paulsen, +47 78 48 42 54  20/29 - 1 20.02.2020 

berit.karen.paulsen@samediggi.no  Almmut go válddát oktavuođa/  

  Oppgis ved henvendelse  
 
 

 SD 52/19 Sámi giellaguovddážiidda 2020 njuolggodoarjja/ 
Direktetilskudd til samiske språksentre 2020 
 
Sámediggi lea áššis SD 052/19 Sámedikki 2020 bušeahtta juolludan Giellasiida – Sámi 
giellaguovddážii ru 1 664 000, poasttas 4.3.4 Sámi giellaguovddážat- njuolggodoarjja.   
 
SD 52/19 10101 Vuođđodoarjja  Kr 970 000  
SR 169/19 10113 Aktivitehtadoarjja Kr 694 000 
Oktiibuot  Kr 1 664 000 

 
Aktivitehtadoarjja: 

SAAL 1 og 2        180 000  

Giellamiella -snakkekurs      106 000  

Hás sámástat      100 000  

Beaivvi čivggat tidl. Mearramánát      150 000  

Duodjearena         20 000  

Bearašleaira         70 000  

Giellabadji - språarena for barn         18 000  

Digital flerspråklighet sosiale medier som språkarena         50 000  
 
Doarjjaortnega mihttomearri:   

 Sámi giellaguovddážat ovddidit ja čalmmustahttet sámegielaid árjjalaččat iežaset 
doaibmaguovllus.    

 
Ulbmilolahusa eavttut 

 Sámi giellaguovddážat lágidit doaibmabijuid álbmogii, sihke giellakurssaid ja giellaarenaid 

 Sámi giellaguovddážat oainnusmahttet sámegiela(id). 

 Sámi giellaguovddážat gulahallet álbmogiin iežaset doaibmaguovllus. 
 
Meroštallannjuolggadusat  

 Vuođđodoarjja 

- Vuođđodoarjja lea rámmaruhtadeapmi ja galgá gokčat giellaguovddážiid 

vuođđobargguid nugo doaimmaheami, giellaguovddáža ovddideami ja sámegielat 
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aktivitehtaid mat leat heivehuvvon giellaguovddáža doaibmaguvlui. Vuođđodoarjja 

juogadeapmi lea ovtta stuoru buot giellaguovddážiidda.      

 Aktivitehtadoarjja  

- Aktivitehtadoarjja juolluduvvo 3 jagi doaibmaplánaid ja bušeahtaid vuođul maid 

giellaguovddáš sádde Sámediggái. Sámediggeráđđi mearrida aktivitehtadoarjaga 

sturrodaga juohke giellaguovddáža nammii.   

- Doarjja galgá adnot vuosttažettiin, giellakurssaide ja giellaarenaide.  

- Dohkkehuvvon doaibmaplána berre sisdoallat 30% giellakurssaid ja 70% 

giellaarenaid. Jus giellaguovddáš ruhtada giellakurssaid eará doarjjaruđain, de 

sáhttá stuorát oassi aktivitehtadoarjagis adnot giellaarenaide.     

- Oastit geavahangálvvuid ja ávdnasiid biebmoráhkadeapmái ii sáhte leat eambbo go 

15% aktivitehta bušeahtas. 
 

Definišuvnnat:  

 Giellaarena   

- Giellaarena lea aktivitehta gos sámegiella árjjalaččat geavahuvvo. Oasseváldit 

galget gullat ja geavahit sámegiela.     

 Giellakursa  

- Giellakursa lea aktivitehta gos oahppá sámegiela. Kursii galgá ráhkaduvvot 

oahppoplána definerejuvvon oahppanulbmiliiguin. Giellakurssa mihttomearri lea 

ahte oasseváldit olahit oahppanulbmiliid.     

 Giellačalmmustahttin  

- Giellačalmmustahttin leat aktivitehtat gos čalmmustahttit ja ovddidit sámegielaid. 

Sámedikki "Giellalokten" galgá leat vuođđun giellačalmmustahttimii. 
 
 

Stivrengulahallan 

 Sámediggi lágida čoahkkima giellaguovddážiin.  Čoahkkima ulbmil ja divaštallat 
giellaguovddáža doaimma, erenoamážiid dán jagi doaimmaid ja bušeahttadárbbu 
ovddasguvlui.  

- Giellaguovddášdeaivvadeami okti jagis 
- Galledit giellaguovddáža/Sámedikki dárbbu mielde 

 
 

Ulbmilolahusa raporteren 

 Doarjjaoažžu sádde statistihka mii vástida ulbmilolahusa eavttuid: 

 Sámi giellaguovddážat lágidit giellaoahpahusa álbmogii.  

o Galle kurssa leat dollojuvvon? 

o Galles oasseváldit juohke giellakurssas? 

 Sámi giellaguovddážat lágidit giellaarenaid álbmogii. 

- Galle giellaarena leat lágiduvvon? 

- Galle oasseváldi leat oassálasttán? 

 Sámi giellaguovddážat čalmmustahttit sámegielaid eanet.  

- Galle doaimma mat čalmmustahtte sámegiela?  

 Sámi giellaguovddážat dollet oktavuođa álbmogiin iežaset doaibmaguovllus 

- Makkár gulahallan lea geavaheddjiiguin dárbbuid ja fálaldat sávaldagaid birra? 
 

Raportereneavttut 
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 Golmma jagi doaibmaplána oktan bušeahttadárbbuin sáddejuvvo Sámediggái maŋemusat 

borgemánu 31.b.2020. 3 jagi doaibmaplána galgá čájehit makkár doaimmaid giellaguovddáš 

vuoruha ja makkár doaibmabijuide dat dárbbašit Sámedikki aktivitehtadoarjaga. Dat galgá 

čállot Sámedikki doaibmadoarjjaskovvái. 

 Ovddit jagi jahkerehketdoallu/ossodatrehketdoallu sáddejuvvo Sámediggái maŋemusat 

borgemánu 31.b.2020. Rehketdoalu eavttut leat njuolggadusain «Sámedikki njuolggodoarjaga 

njuolggadusat» mat čuvvot dan reivve.   

 Raporta ruđaid geavaheamis aktivitehtaplána ektui sáddejuvvo Sámediggái maŋimuštá 

31.08.2020. Raporta doaibmaplána ektui sáddejuvvo Sámediggái maŋemusat borgemánu 31. 

b. 2020. Sámedikki raporterenskovvi mot ruđat leat geavahuvvon ovddit jagi galgá adnot. 

 

Giellagáibádus ásahusaide geat ožžot Sámedikkis njuolggodoarjaga 

Sámedikki strategiijat sámegielaid várás Gïelelutnjeme – Giellalåpptim – Giellalokten lea čállon ná:  

Sámediggái lea lunddolaš ásahit giellagáibádusa sihke njuolggadoarjagiid ja ohcanvuđot doarjagiid 

juolludeami oktavuođas. Dat guoská maiddái doarjjaortnegiidda eará surggiin go gielas, ovdamearkka 

dihtii kultuvrras, ealáhusain ja dearvvašvuođas. Giellagáibádus mearkkaša ahte ásahusat ja earát 

galget oainnusmahttit sámegielaid, ja/dahje ovddidit sámegielaid geavaheami. 

Dán čuovvoleamis lea dán jagi biddjon giellagáibádus buot Sámedikki njuolggodoarjagiidda: 

 Doarjjaoažžut galget oainnusmahttit sámegiela/sámegielaid ja /dahje ovddidit 

sámegiela/sámegielaid lassi geavaheami 

 
Máksineavttut  

 75 % doarjagis máksojuvvo bušeahttajagi álggus. Loahppa doarjja, 25 %, máksojuvvo dalle 

go doarjjaeavttut leat ollašuhtton ja doarjjaoažžu sádde máksinávžžuhusa Sámediggái.  

 Vuođđodoarjjaruđaid ii sáhte sirdit boahtte bušeahttajahkái. Daid oažžu dušše geavahit dán 

bušeahttajagi.  

 Loahppa máksinávžžuhus galgá sáddejuvvon 31.08. rádjái.  Jus áigemearri ii dollojuvvo, de 

doarjjalohpádus loahpahuvvo, ja geavakeahtes ruhtadoarjja máhcahuvvo Sámediggái maŋŋel 

áigemeari.  

 

Doarjjaeavttuid rievdadeapmi:  

 Plánejuvvon giellakurssat dahje giellaarenat mat eai loahpahuvvo jagi sisa sáhttá ohcat sirdot 

nuppi jahkái. Ohcanáigemearri sirdit doaimmaid lea: golggotmánnu 31. b. 2019. 

Rievdaduvvon aktivitehtaplána oktan bušeahtain jagi 2020 ovddas galgá čuovvut ohcama. Jus 

ruđat sirdojuvvojit nuppi jahkái, de sáhttá nuppi jagi njuolggodoarjja unniduvvot vástevaččat.  

 20% Sámedikki jahkásaš aktivitehtadoarjaga juolludeamis sáhttá rievdadit dohkkehuvvon 

doaimmaid gaskkas. Rievdadusat badjel 20% ja/dahje jus rievdada dohkkehuvvon 

aktivitehtaplána ferte ohcat dohkkehuvvot Sámedikkis. Ohcan galgá sáddejuvvot 1.12 rádjái 

gustovaš bušeahttajagi.  

 

Obbalaš eavttut: 

 Giellaguovddáš berre leat registrerejuvvon fágastivrrain mas leat báikkálaš 

ovddasteaddjit/ásahusat ovddastuvvon. 

 Sámi giellaguovddážat mat ožžot njuolggodoarjaga Sámedikki bušeahta bokte, eai sáhte 

ohcat Sámedikki giellaprošeavttaid ohcanvuđot doarjaga bokte jus eará ii leat daddjon 

juolludanreivves dahje bušeahtas.  

 
Doarjaga ruovttoluotta geassi ja ruovttoluotta máksin 

 Sámediggi sáhttá geassit doarjaga ruovttoluotta dahje gáibidit máksojuvvon doarjaga 

ruovttoluotta máksojuvvot. Geahča «Sámedikki njuolggodoarjaga njuolggadusat» gos 

čilgejuvvo lagabui movt. 
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SD 52/19 Direktetilskudd til samiske språksentre 

 
Sametinget har i sak SD 52/19 Sametingets budsjett for 2020 bevilget 1 664 000 kr i direkte 
tilskudd til Giellasiida samisk språksenter over post 4.3.4 Samiske språksentre – direkte 
tilskudd. 
 
SD 52/19 10101 Grunntilskudd  Kr 970 000  
SR 169/19 10113 Aktivitetstilskudd Kr 694 000 
Til sammen  Kr 1 664 000 

 

Aktivitetstilskudd:  

SAAL 1 og 2        180 000  

Giellamiella -snakkekurs      106 000  

Hás sámástat      100 000  
Beaivvi čivggat tidl. Mearramánát      150 000  

Duodjearena         20 000  

Bearašleaira         70 000  

Giellabadji - språarena for barn         18 000  

Digital flerspråklighet sosiale medier som språkarena         50 000  
 
Mål for tilskuddsordningen 

 Samiske språksentre fremmer og synliggjør samiske språk aktivt i sine virkeområder.  
 
Kriterier for måloppnåelse 

 Samiske språksentre arrangerer tiltak for befolkningen, både språkkurs og språkarenaer. 

 Samiske språksentre synliggjør samisk(e) språk. 

 Samiske språksentre har dialog med befolkningen i sine virkeområder. 
 
Beregningsregler:  

 Grunntilskuddet (Basisdel)  
- Grunntilskuddet er en rammefinansiering og brukes til å dekke språksentrenes 

basisoppgaver som drift, utvikling av språksenteret og lokaltilpassede samiskspråklige 

aktiviteter. Grunntilskuddet fordeles likt mellom språksentrene.   

 Aktivitetsdel   
- Aktivitetstilskudd tildeles på bakgrunn av 3-årige aktivitetsplaner med budsjett som er 

sendt inn. Størrelsen av aktivitetstilskuddet for det enkelte språksenteret fastsettes av 

sametingsrådet.   

- Tilskuddet skal i første rekke nyttes til språkkurs og språkarenaer.   

- Godkjent aktivitetsplan bør inneholde 30 % språkkurs og 70 % språkarena aktiviteter. 

Dersom språksenteret finansierer språkkurs med andre tilskuddsmidler, kan større 

andel av aktivitetstilskuddet benyttes til språkarenaer. 

- Innkjøp av forbruksmateriell og råvarer for matlaging kan ikke overstige 15% av 

tiltakets budsjett. 

Definisjoner:  

 Språkarena   

- Språkarena er en aktivitet der samisk språk brukes aktivt. Deltakerne skal høre og 

bruke samisk språk.    

 Språkkurs  

- Språkkurs er en aktivitet der samisk språk læres. Det skal utarbeides læreplaner med 

definerte læringsmål. Språkkursets målsetting er at deltakerne oppnår læringsmålene.  

 
Styringsdialog 
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 Sametinget gjennomfører møte med språksenteret. Målet med disse møtene er å diskutere 

språksenterets virksomhet, med særlig vekt på årets aktiviteter, og fremtidige budsjettbehov.  

- Språksentertreff én gang i året. 

- Besøk ved språksenteret/Sametinget ved behov. 
 

Rapportering i henhold til måloppnåelse 

 Tilskuddsmottakerne oppgir statistikk som svarer på grad av måloppnåelse. 

 Samiske språksentre arrangerer språkkurs for befolkningen. 

- Hvor mange kurs er arrangert? 

- Hvor mange deltakere på hvert kurs? 

 Samiske språksentre arrangerer språkarenaer for befolkningen. 

- Hvor mange språkarenaer er arrangert? 

- Hvor mange har deltatt på språkarenaene? 

 Samiske språksentre synliggjør samisk(e) språk. 

- Hvor mange tiltak som synliggjør samisk språk? 

 Samiske språksentre har dialog med befolkningen i sine virkeområder. 
- Hvilken dialog har man med brukerne, med tanke på behov og ønsker for tilbud? 

Rapporteringsvilkår 

 Treårige aktivitetsplaner med budsjettbehov sendes Sametinget inn innen 31.08.2020. Treårig 

aktivitetsplan skal vise hvilke tiltak språksenteret prioriterer og hvordan Sametingets 

aktivitetstilskudd skal brukes. Sametingets skjema for aktivitetsplan for ordningen skal 

benyttes.   

 Årsregnskap for foregående år sendes inn innen 31.08.2020. Vilkår for årsregnskap 

fremkommer i vedlegg «Regelverk for Sametingets direkte tilskudd» 

 Rapport om bruken av midlene i henhold til aktivitetsplan for foregående år sendes til 

Sametinget innen 31.08.2020. Sametingets skjema for rapport om bruken av midlene for 

ordningen skal benyttes. 

 

Språkkrav til institusjoner som mottar direkte tilskudd fra Sametinget: 

 I Sametingets strategier for samiske språk Gïelelutnjeme – Giellalåpptim – Giellalokten står 

det: «Sametinget ser det som naturlig å innføre et språkkrav ved bevilgninger av både 

direktetilskudd og søkerbaserte tilskudd. Dette gjelder også tilskuddsordninger innenfor andre 

områder enn språk, eksempelvis kultur, næring og helse. Språkkravet innebærer at 

institusjonene og aktørene skal synliggjøre samiske språk, og/eller fremme bruk av samiske 

språk».  

 

Som en oppfølgning av dette vil det i år bli innført et språkkrav på alle Sametingets direkte 

tilskudd:  

 Tilskuddsmottaker skal synliggjøre samisk / de samiske språkene og/eller øke bruken 

av samisk / de samiske språkene. 

 

Utbetalingsvilkår 

 75 % av tilskuddet utbetales i begynnelsen av budsjettåret. De resterende 25 % utbetales når 

rapporteringsvilkår for tilskuddet er oppfylt og tilskuddsmottaker sender Sametinget 

utbetalingsanmodning.  

 Grunntilskuddsmidlene er ikke overførbare til neste budsjettår. De kan således kun nyttes i 

inneværende budsjettår. 

 Anmodning om siste utbetaling må fremmes innen 31.08. Tilsagnet om driftsstøtte anses som 

bortfalt dersom fristen ikke blir overholdt, og ubenyttede midler tilbakeføres Sametinget etter 

fristens utløp.  
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Endringer i forutsetninger for tilskuddet:  

 Planlagte språkkurs eller språkarenaer som ikke blir gjennomført i budsjettåret, kan søkes om 

å overføres neste budsjettår. Søknadsfrist for overføring av midler er: 31. oktober 2019. 

Revidert aktivitetsplan med budsjett for 2020 må følge med søknaden. Dersom midler blir 

overført til neste år kan neste års direktetilskudd bli redusert tilsvarende. 

 Tilskuddsmottakeren kan foreta inntil 20% endringer innenfor tildelte aktivitetsmidler. 

Endringer utover 20% og/eller endringer av godkjent aktivitetsplan må søkes godkjent av 

Sametinget. Søknaden må sendes inn innen 01.12 gjeldende budsjettår. 
 
Generelle vilkår: 

 Språksenteret bør være registrert med et fagstyre hvor lokale samiske 

representanter/institusjoner er representert. 

 Samiske språksentre som får direkte tilskudd kan ikke søke om tilskudd over den 

søkerbaserte tilskuddsordningen til samiske språkprosjekter, med mindre annet er spesifisert i 

tildelingsbrev eller budsjett. 
 
Tilbaketrekking og tilbakebetaling av tilskudd 
Sametinget kan trekke tilbake tilskudd eller kreve tilbakebetaling av utbetalte tilskudd. Se vedlegget 
«Regelverk for Sametingets direkte tilskudd» for ytterligere beskrivelse av dette 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
 
Per-Johannes Marainen Berit Karen Paulsen 
fágajođiheaddji/fagleder - giella/språk seniorráđđeaddi/seniorrådgiver 
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./  
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 
 

Mielddus/vedlegg: 

-       Loahppamáksinávžžuhus/Utbetalingsanmodning for sluttutbetaling 

-       Njuolggadusat /Regelverk  

-       Doaibmaplánaskovvi 2021-2023/Skjema for aktivitetsplan for 2021-2023 

-       Raporterenskovvi ruđaid 2019 geavaheamis/ Skjema for rapportering om bruken av midlene 2019  
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Giellasiida - Sámi giellaguovddáš 
Postboks 235 
Postboks 74 
9144 Samuelsberg 
 

 

SD 052/19 Loahppamáksinávžžuhus /  
SD 052/19 Utbetalingsanmodning for sluttutbetaling  
 
75 % doarjagis máksojuvvo bušeahttajagi álggus/ 
75 % av tilskuddet utbetales i begynnelsen av 
budsjettåret: 

1 248 000 kr 

Loahppa 25 % máksojuvvo dalle go raportta lea 
dohkkehuvvon / Resterende 25 % utbetales ved 
godkjent rapportering: 

    416 000 kr 

 
Din čuj./Deres 
ref. 

20/29 -  

   

Doarjja kr: 
Tilskudd kr: 

 

Namma: 
Navn: 

Giellasiida - Sámi giellaguovddáš 

Čujuhus: 
Adresse: 

Postboks 235, 9144  Samuelsberg 

Báŋkokontonr: 
Bankkontonr: 

 

 

Mun/mii bivdit doarjaga máksojuvvot: 

Jeg/vi ber om at tilskuddet utbetales:  

Doarjjavuostáiváldi 
Vuolláičála  / 
Tilskuddsmottakers 
underskrift: 

 Dáhton / Dato: 
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Sámedikki njuolggodoarjagiid njuolggadusat/ Regelverk for 
Sametingets direkte tilskudd 

Davvisámegiella/Norsk 
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Ávjovárgeaidnu 50 

9730 Karasjok/Kárášjohka 

Telefon +47 78 47 40 00 

samediggi@samediggi.no 

www.samediggi.no 
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Njuolggadusaid mihttomearrin lea addit deavddamearrádusaid Sámedikki bušehttii.   

 

Hálddašeapmi: 

 Sámedikki dievasčoahkkin mearrida jahkásaččat movt ruđat Sámedikki bušeahtas galget juoga-

duvvot, ja sáhttá válljet surggiid maid vuoruha.  

 

Oppalaš eavttut:  

 Fitnodagat, ásahusat ja organisašuvnnat mat ožžot doarjaga, galget leat registrerejuvvon Norgga 

Ovttadatregistarii.  

 Doarjjaoažžus lea geatnegasvuohta addit Sámediggái buot dieđuid mat leat relevánta doarjaga 

juolludeapmái. Dát guoská earret eará ekonomalaš ja hálddahuslaš beliid stuorra rievdadusaide   

 Ovttaskas mearrádusa definišuvdna ii guoskka njuolgga doarjagii, vrd. hálddašanlága § 2b), ja dan 

ii sáhte váidalit.  

 Ásahusain mat ožžot doarjaga Sámedikki bušeahta bokte, galgá leat uhcimusat 40-60 % sohka-

bealedássedeaddu stivrras. Njuolggadusat gustojit seamma láhkai várrelahtuide.  

 Doarjjaoažžus galgá leat dásseárvo- ja máŋggabealperspektiiva iežas doaimmas ja su bálvalusain 

ja buktagiin.  

 Sámediggi sáhttá viežžat kredihttadieđuid mottakere av direkte tilskudd. 

 Njuolgga doarjaga oažžut eai ábut vuordit ahte sáhttet ohcanvuđot ortnegiin doarjaga oažžut 

doaimmaide ja prošeavttaide maid njuolgga doarjja galggašii gokčat.   

 

Máksineavttut:  

 Sus guhte vuolláičállá máksinávžžuhusa, galgá leat fápmudus geatnegahttit fitnodaga/ásahusa 

jna.   

 Doarjagat eai galgga geavahuvvot doaimma likviditehta muddemii. Ii leat vejolaš ovddidit máksi-

miid, nu ahte doarjjaoažžu sáhttá bidjat doarjaga reantoguoddi ruhtan dahje loatnan ja nie 

oažžut dietnasa lassin dan juolluduvvon submái.  

 Jus doarjjaoažžu rihkku doarjjaeavttuid, de dat sáhttá dagahit ahte bissehuvvojit buot dat eará 

máksámušat maid doarjjaoažžu oažžu Sámedikkis dassážiigo rihkkun bisána.  

 

Jahkerehketdoalu raportereneavttut: 

 Jahkerehketdoalu/ossodatrehketdoalu galgá stáhtaautoriserejuvvon dahje registrerejuvvon revi-

sor duođaštit go doarjja lea eanet go 200 000 ru. Revišuvdna galgá čađahuvvot áiggis áigái 

gustovaš nationála ja riikkaidgaskasaš revišuvdnastandárddaid vuođul. Revisor galgá identifiseret 
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rehketdoalu ollislaš goluid ektui mat čatnasit doarjagii ja vejolaš geavatkeahtes ruđaide. Revišuv-

dnagáibádus ii gusto daid doaimmaide maid gielddarevišuvdna ja Riikarevišuvdna reviderejit. 

 Rehketdoalu galgá bordit nu ahte dan sáhttá buohtastahttit bušeahtain mii lea aktivitehtaplánas. 

Stuora erohusaid ferte čilget.     

 Jus ruđat geavahuvvojit bálkkáide ja honoráraide, de lea doarjjaoažžus bargoaddiovddasvástádus 

ja ferte dábálaš láhkai čađahit ovdageassima ja dieđit máksima bálká- ja geasusdieđáhusas 

gieldda rehketdoallái.  

 

Doarjaga vuolideapmi:  

 Jus doarjjaoažžu ovddit jagi badjebáza (jahkeboađus) lea eanet go 20 % ollislaš gávpejođus, de 

sáhttá Sámediggi vuolidit čuovvovaš jagi doarjjasupmi. 

 

Doarjaga ruovttoluotta geassin ja ruovttoluotta máksin:  

 Jus eavttuid ii deavdde, de doarjjaoažžu ii sáhte rehkenastit ahte maŋit jagi oažžu njuolgga doar-

jaga Sámedikkis.  

 Sámediggi sáhttá geassit doarjaga ruovttoluotta dahje gáibidit máksojuvvon doarjaga ru-

ovttoluotta máksojuvvot jos:  

- doarjjaoažžu lea rihkkon dieđihangeaskku  

- doarjja ii daid eavttuid mielde mat leat mearriduvvon juolludanreivves.  

doarjja ii geavahuvvo juolludeami ulbmila mielde.  

- lea gáibiduvvon heaittiheapmi, ovddiduvvon reastaluvvangohčus, priváhta dahje alm-

molaš vealgešiehtadallamat leat rahppojuvvon doarjjaoažžu ektui dahje doarjjaoažžu 

heaitá máksimis máksámušaidis   

- menddo ollu doarjja lea máksojuvvon  

 Jos doarjjaoažžu dákkár oktavuođain ii mávsse ruovttoluotta, de sáhttá Sámediggi rievtti bokte 

gáibidit máksojuvvot dan mii lea buorrin. Jos ruđat eai máksojuvvo ruovttoluotta áigemeari sisa 

mii lea biddjojuvvon, de sáhttá gáibidit maŋŋoneami ovddas reanttuid vel lassin, gč. lága “lov 17. 

desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling mv.” 

 

Evalueren:  

 Sámediggi galgá jeavddalaččat árvvoštallat oažžun dihte dieđuid dan birra ahte leat go doarjjaort-

negat beaktilat resursageavaheami, organiserema ja mearriduvvon mihttomeriid ektui 

 Sámediggi sáhttá bearráigeahččat geavahuvvojit go ruđat eavttuid mielde, gč. juolludusnjuolgga-

dusa § 10 nuppi lađđasa ja riikarevišuvdnalága § 12 goalmmát lađđasa 
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Hensikten med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. 

 
Forvaltning 

 Sametingets plenum fastsetter årlig fordelingen av midler gjennom Sametingets budsjett, og kan 

peke ut prioriterte satsingsområder. 

 

Generelle vilkår 

45



6 

 

 Foretak, institusjoner og organisasjoner som mottar tilskudd må være registrert i Enhetsregiste-

ret i Norge. 

 Tilskuddsmottaker plikter å gi Sametinget alle opplysninger som er relevante for tildeling av til-

skuddet. Dette gjelder blant annet vesentlige endringer i økonomiske og administrative forhold. 

 Direkte tilskudd faller utenom definisjon om Enkeltvedtak jf. § 2b) forvaltningsloven og kan ikke 

påklages 

 Institusjoner som får tilskudd over Sametingets budsjett, må ha minst 40-60 % kjønnsbalanse i 

styret. Reglene gjelder tilsvarende for varamedlemmer. 

 Tilskuddsmottaker skal ha et likestillings- og mangfoldsperspektiv i sitt virke og i sine tjenester og 

produkter. 

 Sametinget kan innhente kredittopplysninger om mottakere av direkte tilskudd. 

 Mottakere av direkte tilskudd kan ikke forvente å motta tilskudd over søkerbaserte ordninger til 

aktiviteter og prosjekter som det direkte tilskuddet skal dekke.  

 

Utbetalingsvilkår 

 Den som underskriver utbetalingsanmodningen må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjo-

nen mv.  

 Tilskuddene skal ikke nyttes til å regulere virksomhetens likviditet. Det er ikke anledning til å 

fremskynde utbetalinger, slik at tilskuddsmottakeren kan plassere tilskudd som rentebærende 

innskudd eller lån for å oppnå inntekter av beløpet. 

 Dersom tilskuddsmottaker misligholder vilkårene for tilskudd, vil det kunne medføre stans av ut-

betalinger i alle øvrige tilskudd mottakeren får fra Sametinget, inntil misligholdet er opphørt.  

 

Rapporteringsvilkår for årsregnskap 

 Årsregnskap over bruken av midlene skal bekreftes av statsautorisert eller registrert revisor for 

tilskudd fra kr 200 000. Revisjonen skal gjennomføres i samsvar med de til enhver tids gjeldende 

nasjonale og internasjonale revisjonsstandarder. Revisor skal identifisere regnskapet ved angi-

velse av totale kostnader knyttet til tilskuddet og eventuelle ubrukte midler. Krav om revisjon 

gjelder ikke virksomheter som revideres av kommunerevisjonen og Riksrevisjonen 

 Regnskapet skal være satt opp slik at det er sammenlignbart med budsjettet. Ved vesentlige av-

vik så skal det kommenteres. 

 Dersom midlene nyttes til avlønning og honorarer, er støttemottaker arbeidsgiveransvarlig og må 

på vanlig måte foreta eventuelt forskuddstrekk og sørge for innberetningen av godtgjørelse på 

lønns- og trekkoppgaver til kommunekassereren i kommunen. 
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 Reduksjon av tilskudd 

 Hvis overskuddet (årsresultatet) for tilskuddsmottaker for foregående år overstiger 20 % av til-

skuddsbeløpet, kan Sametinget redusere tilskuddsbeløpet for neste budsjettår tilsvarende. 

 

Tilbaketrekking og tilbakebetaling av tilskudd 

 Er ikke vilkår for tilskudd oppfylt, kan ikke tilskuddsmottaker påregne direkte tilskudd fra Same-

tinget påfølgende år. 

 Sametinget kan trekke tilbake tilskudd eller kreve tilbakebetaling av utbetalte tilskudd dersom: 

 Tilskuddsmottakeren har brutt opplysningsplikten. 

 Tilskuddet ikke blir benyttet i henhold til vilkårene fastsatt i tilskuddsbrevet. 

 Tilskuddet ikke er benyttet i henhold til formålet med tildelingen. 

 Det er begjært oppbud, fremsatt konkursbegjæring, åpnet private eller offentlige gjeldsforhand-

linger hos tilskuddsmottaker eller tilskuddsmottaker innstiller sine betalinger tilskuddsmottaker 

på annen vesentlig måte har brutt bestemmelsene i dette regelverket.  

 Det er utbetalt for mye tilskudd. 

 Dersom tilskuddsmottaker ikke betaler tilbake i slike tilfeller, kan Sametinget iverksette rettslige 

skritt for å få utbetalt tilgodehavende. Dersom tilbakebetaling ikke skjer innen den frist som blir 

gitt, kan det kreves forsinkelsesrenter i tillegg, jf. lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved 

forsinket betaling mv. 

 

Evaluering 

 Sametinget skal sørge for at det etter behov gjennomføres evalueringer for å få informasjon om 

tilskuddsordninger er effektive i forhold til ressursbruk, organisering og fastsatte mål. 

 Sametinget kan iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. Bevilgnings-

reglementet § 10 annet ledd og Riksrevisjonsloven § 12 tredje ledd.  
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Doaibmaplána sámi giellaguovddážiidda 2021 - 2023 

Njuolggodoarjja sámi giellaguovddážiidda  

 
Skovvi sáddejuvvo Sámediggái ovdal 31.08.20 
 

1 Dieđut doarjjaoažžu birra 

Giellaguovddáš :  

Gulahallanolmmoš:  

Čujuhus:  

Telefovdna:  

E-poasta:  

Organisašunnummár:   

 

2 Giellaguovddáš 2021 

Stivra / sámi referánsajoavku:   

Galle fásta virggi:  

Galle prošeaktavirggi:  

VIRGGIT OKTIIBUOT:  
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Ruhtadeapmi vuođđooassi:  

Sámedikki vuođđodoarjja:  

Fylkasuohkan:   

Suohkan:  

Bálvalusvuovdin:  

Eará sisaboahtu:  

Prošeavttat mat leat jođus:  

SUBMI:  

  

Ruhtadeapmi aktivitehtaoassi:  

Giellakurssat:   

Giellaarenat:   

Báikenamat:   

SUBMI:  

  

OLLISLAŠ RUHTADEAPMI:  
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3 Plánejuvvon doaimmat 2021 – vuođđodoarjja ja aktivitehtadoarjja 

Mihttu:  

Sámi giellaguovddážat ovddidit ja čalmmustahttit sámegiela(id) aktiivvalaččat iežaset doaibmaguovllus  

Ulbmilolahusa eavttut: 

 Sámi giellaguovddážat lágidit doaimmaid álbmogii, sihke giellaoahpahusa ja giellaarenaid 

 Sámi giellaguovddážat čalmmustahttet sámegielaid  

 Sámi giellaguovddážat dollet oktavuođa álbmogiin iežaset doaibmaguovllus 

Vuođđooasi doaimmat Doaibmačilgehus ja doaimma 

mihttu 

Gielalaš ulbmiljoavku  Goas álggahuvvo ja 

man guhká bistá  

Vejolaš 

ovttasbargoguoimmit  

Bušeahtta ja ruhtadeapmi 

 

Doaibma ja hálddašeapmi:      

      

      

      

Hálddahuslaš barggut:      

      

      

      

Giellaguovddáža iežas 

doaimmat: 

     

      

      

      

Doaimmat eksterna 

ohccojuvvon ruđain:   

     

      

      

Eará prošeavttat mat leat 

jođus: 
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SUBMI: Vuođđooassi      

 

Aktivitehtaoassi 2021: 

Aktivitehtaoasi doaimmat, 

vuoruhuvvon doaimmat 

bajimusas 

Doaibmačilgehus ja doaimma 

mihttu. (Namut maiddái 

gielladoaimmaid mat leat juo 

jođus) 

 

Gielalaš ulbmiljoavku  Goas álggahuvvo ja 

man guhká bistá 

Vejolaš 

ovttasbargoguoimmit 

Bušeahtta ja ruhtadeapmi  

 

Giellakurssat:      

      

      

      

Giellaarenat:      

      

      

      

Báikenamaidčohkken      

      

      

      

SUBMI: 

Aktivitehtaoassi 
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4 Giellaguovddáš 2022 

Stivra / sámi referánsajoavku:  

Galle fásta virggi:  

Galle prošeaktavirggi:  

VIRGGIT OKTIIBUOT:   

  

Ruhtadeapmi vuođđooassi:    

Sámedikki vuođđodoarjja:  

Fylkasuohkan:  

Suohkan:  

Bálvalusvuovdin:   

Eará sisaboahtu:  

Prošeavttat mat leat jođus:  

SUBMI:  

  

Ruhtadeapmi aktivitehtaoassi:  

Giellakurssat:  

Giellaarenat:  

Báikenamat:  

SUBMI:  

  

OLLISLAŠ RUHTADEAPMI:  
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5 Plánejuvvon doaimmat 2022 – vuođđooassi ja aktivitehtaoassi 

Mihttu:  

Sámi giellaguovddážat ovddidit ja čalmmustahttit sámegiela(id) aktiivvalaččat iežaset doaibmaguovllus . 

Vuođđooasi doaimmat Doaibmačilgehus ja doaimma 

mihttu 

Gielalaš ulbmiljoavku  Goas álggahuvvo ja 

man guhká bistá  

Vejolaš 

ovttasbargoguoimmit  

Bušeahtta ja ruhtadeapmi 

 

Doaibma ja hálddašeapmi:      

      

      

      

Hálddahuslaš barggut:      

      

      

      

Giellaguovddáža iežas 

doaimmat: 

     

      

      

Doaimmat eksterna 

ohccojuvvon ruđain: 

     

      

       

Eará prošeavttat mat leat 

jođus: 

     

      

      

      

SUBMI vuođđooassi      

 

53



 

Aktivitehtaoassi 2022: 

Aktivitehtaoasi doaimmat, 

vuoruhuvvon doaimmat 

bajimusas 

Doaibmačilgehus ja doaimma 

mihttu. (Namut maiddái 

gielladoaimmaid mat leat juo 

jođus) 

 

Gielalaš ulbmiljoavku  Goas álggahuvvo ja 

man guhká bistá 

Vejolaš 

ovttasbargoguoimmit 

Bušeahtta ja ruhtadeapmi  

 

Giellakurssat:      

      

      

      

Giellaarenat:      

      

      

      

Báikenamaidčohkken:      

      

      

      

SUBMI aktivitehtaoassi      
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6 Giellaguovddáš 2023 

Stivra / sámi referánsajoavku:   

Galle fásta virggi:  

Galle prošeaktavirggi:  

VIRGGIT OKTIIBUOT:   

  

Ruhtadeapmi vuođđooassi:    

Sámedikki vuođđodoarjja:  

Fylkasuohkan:  

Suohkan:  

Bálvalusvuovdin:  

Eará sisaboahtu:  

Prošeavttat mat leat jođus:  

SUPMI:  

  

Ruhtadeapmi aktivitehtaoassi:  

Giellakurssat:  

Giellaarenat:  

Báikenamat:  

SUBMI:  

  

OLLISLAŠ RUHTADEAPMI:  
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7 Plánejuvvon doaimmat 2023 – Vuođđooassi ja aktivitehtaoassi  

Mihttu:  

Sámi giellaguovddážat ovddidit ja čalmmustahttit sámegiela(id) aktiivvalaččat iežaset doaibmaguovllus . 

Vuođđooasi doaimmat Doaibmačilgehus ja doaimma 

mihttu 

Gielalaš ulbmiljoavku  Goas álggahuvvo ja 

man guhká bistá  

Vejolaš 

ovttasbargoguoimmit  

Bušeahtta ja ruhtadeapmi 

 

Doaibma ja hálddašeapmi      

      

      

      

Hálddahuslaš barggut:      

      

      

Giellaguovddáža iežas 

doaimmat: 

     

      

      

      

Doaimmat eksterna 

ohccojuvvon ruđain:   

     

      

      

Eará prošeavttat mat leat 

jođus: 

     

      

      

SUBMI vuođđooassi      
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Aktivitehtaoassi 2023: 

Aktivitehtaoasi doaimmat, 

vuoruhuvvon doaimmat 

bajimusas 

Doaibmačilgehus ja doaimma 

mihttu. (Namut maiddái 

gielladoaimmaid mat leat juo 

jođus) 

 

Gielalaš ulbmiljoavku  Goas álggahuvvo ja 

man guhká bistá 

Vejolaš 

ovttasbargoguoimmit 

Bušeahtta ja ruhtadeapmi  

 

Giellakurssat::      

      

      

Giellaarenat:      

      

      

Báikenamaidčohkken:      

      

      

SUBMI 

Aktivitehtaoassi 

     

 
 

8 Vuolláičála 

 

Namma ja 
virgenamuhus: 

      

Beaivi:       

Vuolláičála: 

 
 

________________________________________________________________ 

Doaibmaplána sáddejuvvo: 

Sámediggi - Sametinget 
Ávjovárgeaidnu 50 

9730  Kárášjohka/Karasjok 
 

samediggi@samediggi.no 
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Sus guhte vuolláičállá, ferte leat fápmudus geatnegahttit fitnodaga/ásahusa/doaimma. 
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Aktivitetsplan for samiske språksentre 2021 - 2023 

Direktetilskudd samiske språksentre 

 
Skjemaet sendes Sametinget innen 31.08.20 
 

1 Opplysninger om tilskuddsmottaker 

Språksenter:  

Kontaktperson:  

Adresse:  

Telefon:  

E-post:  

 

2 Språksenter 2021 

Styre / Samisk 

referansegruppe:  
 

Antall faste stillinger:  

Antall prosjektstillinger:  

SUM Antall stillinger:  
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Finansiering basisdel:  

Sametingets basisstøtte:  

Fylkeskommuner:   

Kommune:  

Salg av tjenester:  

Annen inntekt:  

Pågående prosjekter:  

SUM:  

  

Finansiering aktivitetsdel:  

Språkkurs:   

Språkarenaer:   

Stedsnavn:   

SUM:  

  

TOTAL Finansiering:  
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3 Planlagte aktiviteter i 2021 – basisdel og aktivitetsdel 

Mål:  

Samiske språksentre fremmer og synliggjør samisk(e) språk aktivt i sine virkeområder.   

 

Kriterier for måloppnåelse: 

 Samiske språksentre arrangerer tiltak for befolkningen, både språkkurs og språkarenaer 

 Samiske språksentre synliggjør samisk(e) språk. 

 Samiske språksentre har dialog med befolkningen i sine virkeområder. 

Aktiviteter basisdel Beskrivelse og aktivitetens mål Språklig målgruppe  Oppstart og varighet  Eventuelle 

samarbeidspartnere  

Budsjett og finansiering 

 

Drift og administrasjon:      

      

      

      

Administrative tiltak:      

      

      

      

Tiltak i egen regi:      

      

      

      

Tiltak med eksternt søkte 

midler:   

     

      

      

Andre pågående prosjekter:      
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SUM: Basisdel      

Aktivitetsdel 2021 

Aktiviteter aktivitetsdel, i 

prioritert rekkefølge 

Beskrivelse og aktivitetens mål. 

(Skriv også pågående 

språkaktiviteter) 

Språklig målgruppe  Oppstart og varighet Eventuelle 

samarbeidspartnere 

Budsjett og finansiering  

 

Språkkurs:      

      

      

      

Språkarenaer:      

      

      

      

Innsamling av stedsnavn:      

      

      

      

SUM: Aktivitetsdel      
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4 Språksenter 2022 

Styre / Samisk 

referansegruppe:  
 

Antall faste stillinger:  

Antall prosjektstillinger:  

SUM Antall stillinger:  

  

Finansiering basisdel:  

Sametingets basisstøtte:  

Fylkeskommuner:   

Kommune:  

Salg av tjenester:  

Annen inntekt:  

Pågående prosjekter:  

SUM:  

  

Finansiering aktivitetsdel:  

Språkkurs:   

Språkarenaer:   

Stedsnavn:   

SUM:  

  

TOTAL Finansiering:  

63



 

5 Planlagte aktiviteter i 2022 – Basisdel og aktivitetsdel 

Mål:  

Samiske språksentre fremmer og synliggjør samisk(e) språk aktivt i sine virkeområder.   

Aktiviteter basisdel Beskrivelse og aktivitetens mål Språklig målgruppe  Oppstart og varighet  Eventuelle 

samarbeidspartnere  

Budsjett og finansiering 

 

Drift og administrasjon:      

      

      

      

Administrative tiltak:      

      

      

      

Tiltak i egen regi:      

      

      

      

Tiltak med eksternt søkte 

midler:   

     

      

      

Andre pågående prosjekter:      

      

      

SUM: Basisdel      

 

Aktivitetsdel 2022 
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Aktiviteter aktivitetsdel, i 

prioritert rekkefølge 

Beskrivelse og aktivitetens mål. 

(Skriv også pågående 

språkaktiviteter) 

Språklig målgruppe  Oppstart og varighet Eventuelle 

samarbeidspartnere 

Budsjett og finansiering  

 

Språkkurs:      

      

      

      

Språkarenaer:      

      

      

      

Innsamling av stedsnavn:      

      

      

      

SUM: Aktivitetsdel      
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6 Språksenter 2023 

Styre / Samisk 

referansegruppe:  
 

Antall faste stillinger:  

Antall prosjektstillinger:  

SUM Antall stillinger:  

  

Finansiering basisdel:  

Sametingets basisstøtte:  

Fylkeskommuner:   

Kommune:  

Salg av tjenester:  

Annen inntekt:  

Pågående prosjekter:  

SUM:  

  

Finansiering aktivitetsdel:  

Språkkurs:   

Språkarenaer:   

Stedsnavn:   

SUM:  

  

TOTAL Finansiering:  
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7 Planlagte aktiviteter i 2023 – Basisdel og aktivitetsdel  

Mål:  

Samiske språksentre fremmer og synliggjør samisk(e) språk aktivt i sine virkeområder.  

Aktiviteter basisdel Beskrivelse og aktivitetens mål Språklig målgruppe  Oppstart og varighet  Eventuelle 

samarbeidspartnere  

Budsjett og finansiering 

 

Drift og administrasjon:      

      

      

      

Administrative tiltak:      

      

      

      

Tiltak i egen regi:      

      

      

      

Tiltak med eksternt søkte 

midler:   

     

      

      

Andre pågående prosjekter:      

      

      

SUM: Basisdel      
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Aktivitetsdel 2023 

Aktiviteter aktivitetsdel, i 

prioritert rekkefølge 

Beskrivelse og aktivitetens mål. 

(Skriv også pågående 

språkaktiviteter) 

Språklig målgruppe  Oppstart og varighet Eventuelle 

samarbeidspartnere 

Budsjett og finansiering  

 

Språkkurs:      

      

      

      

Språkarenaer:      

      

      

      

Innsamling av stedsnavn:      

      

      

      

SUM: Aktivitetsdel      

 
 

8 Underskrift 

 

Navn og 
stillingbenevnelse: 

      

Dato:       

Underskrift: 
 

 

________________________________________________________________ 

Aktivitetsplan sendes: 
Sámediggi - Sametinget 

Ávjovárgeaidnu 50 
9730  Kárášjohka/Karasjok 
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samediggi@samediggi.no 

Den som underskriver utbetalingsanmodningen må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen mv. 
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Sámi giellaguovddážiid 2019 raporterenskovvi  

Njuolggodoarjja sámi giellaguovddážiidda  

 
 
Dán skovi galgá geavahit loahpparaporteremii go bivdá oažžut máksojuvvot doarjaga maŋimuš oasi. 
Dán skovi galgá sáddet Sámediggái ovdal 31.08.2020. 
 

1. Dieđut doarjjaoažžu birra 

Giellaguovddáš: 
 

      

Gulahallanolmmoš: 
 

      

Čujuhus:       

Telefovdna:       

E-poasta:       

 
 

2. Giellaguovddáža birra 

Galle fásta virggi:       

Galle prošeaktavirggi:       
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3. Vuođđodoarjaga ja aktivitehtadoarjaga 2019 raporteren   

Mihttu: 

Sámi giellaguovddážat ovddidit ja čalmmustahttet sámegiela(id) aktiivvalaččat iežaset doaibmaguovllus.  

 

Ulbmilolahusa eavttut: 

 Sámi giellaguovddážat lágidit doaimmaid álbmogii, sihke giellaoahpahusa ja giellaarenaid. 

 Sámi giellaguovddážat čalmmustahttet sámegielaid.  

 Sámi giellaguovddážat dollet oktavuođa álbmogiin iežaset doaibmaguovllus. 
 

Raporteren ulbmilolahusa ektui: 

Doarjjaoažžu sádde statistihka mii vástida ulbmilolahusa eavttuide: 

 

 Sámi giellaguovddážat lágidit giellaoahpahusa álbmogii.  

o Galle kurssa leat dollojuvvon? 

o Galle oasseváldi juohke giellakurssas? 

 Sámi giellaguovddážat lágidit giellaarenaid álbmogii. 

o Galle giellaarena leat lágiduvvon? 

o Galle oasseváldi leat oassálasttán? 

 Sámi giellaguovddážat čalmmustahttet sámegielaid eanet.  

o Galle doaimma mat čalmmustahtte sámegiela?  

 Sámi giellaguovddážat dollet oktavuođa álbmogiin iežaset doaibmaguovllus 

o Makkár gulahallan lea geavaheddjiiguin dárbbuid ja sávaldagaid birra? 

 

 

Buot doaimmat 2019 

aktivitehtaplánas  

Man gallis serve?  

 
Movt leat báikenamat almmuhuvvon álbmogii? 

Leat go doaimmat rievdan 

aktivitehtaplána ektui 

 

Rehketdoallu 
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MAN GALLE GIELLAKURSSA OKTIIBUOT  

MAN GALLE GIELLAARENA OKTIIBUOT  
MAN OLLU DOAIBMABIJUT OAINNUSMAHTTET 

SÁMEGIELA 

 

 
 
 

4. Raporta doaimmaid birra. Čilge oanehaččat movt iešguđege doaibma čađahuvvui ja árvvoštala movt doaimmat leat ovddidan ja 

čalmmustahttán sámegiela(id) din doaibmaguovllus.  

1. doaibma 

 

2. doaibma 

 

 

 

3. doaibma 

 

 

 

4. doaibma  
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5. doaibma 
 

 
 

6. doaibma 

 

 

 

7. doaibma 

 

 

 

8. doaibma  

 

 

 

 
 

5. Gielladili ovdáneami birra. Čilge oanehaččat movt árvvoštallabehtet gielladili ovdáneami giellaguovddáža doaibmaguovllus. Guđe lágan 

rievdadusaid lehpet oaidnán, ja movt dan oaidná giellaguovddáža aktivitehtain? Čále eanemusat siidobeali.  

 

 

 
 

 

6. Čilge oanehaččat gulahallama birra giellaguovddáža geavaheddjiiguin, makkár dárbu ja sávaldagat leat fálalda ga ektui.  
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7. Mildosat (merke) 

Čuovvovaš dokumeanta galget leat mielddusin: 

Jagi 2019 

jahkerehketdoallu: 
  Jahkerehketdoalu/ossodatrehketdoalu galgá stáhtaautoriserejuvvon dahje registrerejuvvon revisor duođaštit. Ii gusto 

ásahusaide maid gielddarevišuvdna dahje Riikarevišuvdna reviderejit.  

(Árran, Várdobáiki ja Deanu giellagáddi galget sáddet ossodatrehketdoalu giellaguovddáža doaimmas ) 
   

 
 
  

8. Vuolláičála 

Namma ja 
virgenamahus: 

      

Beaivi:       

Vuolláičála: 

 
 

_______________________________________ 

Raportta oktan mildosiiguin sáddejuvvo: 

Sámediggi - Sametinget 
Ávjovárgeaidnu 50 

9730 Kárášjohka/Karasjok 
 

samediggi@samediggi.no 

Sus guhte vuolláičállá, ferte leat fápmudus geatnegahttit fitnodaga/ásahusa/doaimma. 
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Rapporteringsskjema 2019 for samiske språksentre 

Direktetilskudd samiske språksentre 

 
 
Dette skjemaet skal brukes for rapportering ved siste utbetalingsanmodning. 
Skjemaet skal sendes til Sametinget innen 31.08.2020. 
 

1. Opplysninger om tilskuddsmottaker 

Språksenter: 
 

      

Kontaktperson: 
 

      

Adresse:       

Telefon:       

E-post:       

 
 

2. Om språksenteret 

Antall faste årsverk:       

Antall prosjektstillinger:       
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3. Rapportering av direktetilskudd og aktivitetstilskudd 2019   

Mål: 

Samiske språksentre fremmer og synliggjør samisk(e) språk aktivt i sine virkeområder.   

 
Kriterier for måloppnåelse: 

 Samiske språksentre arrangerer tiltak for befolkningen, både språkkurs og språkarenaer. 

 Samiske språksentre synliggjør samisk(e) språk. 

 Samiske språksentre har dialog med befolkningen i sine virkeområder. 

 

Rapportering av måloppnåelse: 

Tilskuddsmottakerne oppgir statistikk som svarer på grad av måloppnåelse: 

 

- Samiske språksentre arrangerer språkkurs for befolkningen. 

o Hvor mange kurs er arrangert? 

o Hvor mange deltakere på hvert kurs? 

- Samiske språksentre arrangerer språkarenaer for befolkningen. 

o Hvor mange språkarenaer er arrangert? 

o Hvor mange har deltatt på språkarenaene? 

- Samiske språksentre synliggjør samisk(e) språk. 

o Hvor mange tiltak som synliggjør samisk språk? 

- Samiske språksentre har dialog med befolkningen i sine virkeområder. 

o Hvilken dialog har man med brukerne, med tanke på behov og ønsker for tilbud? 

 

Rapporteringen gir grunnlag for Sametingets årsmelding. 

Alle aktiviteter på aktivitetsplanen for 2019 Hvordan var deltakelsen på kurset/språkarenen? Hvor 
mange deltakere?  

 
Hvordan er stedsnavnene gjort kjent for befolkningen? 

Er det endinger på aktivitetene i forhold til 
aktivitetsplanen? 

Regnskap 
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ANTALL SPRÅKKURS TILSAMMEN  

ANTALL SPÅKARENAER TILSAMMEN  
ANTALL TILTAK SOM SYNLIGGJØR SAMISK SPRÅK  

 
 
 

4. Rapport på aktiviteter. Kort beskrivelse av hvordan de ulike aktivitetene ble gjennomført og vurder hvordan aktiviteten har fremmet 

og syneliggjort samisk språk i deres virkeområde.  

Aktivitet 1 

 

Aktivitet 2 

 

 

 

Aktivitet 3 

 

 

 

77



 

Aktivitet 4 

 

 

 

Aktivitet 5 

 

 

 

Aktivitet 6 
 

 
 

Aktivitet 7 
 

 
 

Aktivitet 8  
 

 
 

 
 
 

5. Om utvikling i språksituasjon. Forklar kort deres vurdering av utviklingen av språksituasjonen i språksenterets virkeområde. Hvilke endringer har 

dere sett, og hvordan speiles dette i språksenterets aktiviteter? Max halv side.  

 

 

 
 

 

6. Beskriv kort hvilken dialogen med brukerne av språksenteret er, med tanke på behov og ønsker for tilbud.  
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7. Vedlegg (sett kryss) 

Følgende dokument skal være vedlagt: 

Årsregnskap for 2019:   Årsregnskap/avdelingsregnskap skal bekreftes av statsautorisert eller registrert revisor. Gjelder ikke virksomheter som 

revideres av kommunerevisjonen og Riksrevisjonen. 

(Árran, Várdobáiki og Deanu giellagáddi skal sende inn avdelingsregnskap for språksenter virksomheten)    

 
 
  

8. Underskrift 

Navn og 

stillingsbenevnelse: 
      

Dato:       

Underskrift: 
 

 

_______________________________________ 

Rapporten inkl. alle vedlegg sendes: 
Sámediggi - Sametinget 

Ávjovárgeaidnu 50 
9730 Kárášjohka/Karasjok 

 
samediggi@samediggi.no 

Den som underskriver, må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen/virksomheten. 
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Gáivuona suohkan/ Kåfjord kommune 
Postboks 74 
9148 OLDERDALEN 

 

 

ÁŠŠI/SAK MIN ČUJ./VÅR REF. DIN ČUJ./DERES REF. BEAIVI/DATO 

20/48 - 1 20/1348  25.02.2020  

 

SD 52/19  Guovttegielatvuođadoarjja suohkanii 2020  / 
Tospråklighetstilskudd til kommunen 2020 

Sámediggi lea áššis SD 52/19 Sámedikki 2020 bušeahtta juolludan kr 4 450 000  njuolggodoarjaga 
poasta 4.2.2 Guovttegielatvuođadoarjagat suohkaniidda  
 
Gáivuona suohkan lea ožžon čuvvovaš doarjaga:  
 

SD    52/19 Vuođđo- ja bálvalanoassi Akt 10005 Kr 2 840 000 
SR   171/19 Ovdánahttinoassi gč. tabealla  Akt 10010 Kr 1 610 000 

Tilsammen  Kr 4 450 000 

 
Doarjjaortnega mihttu 
Sámegiela hálddašanguovllu suohkanat ožžot guovttegielatdoarjaga ja ovdánahttindoarjaga. 

 Sii geat ásset sámegiela hálddašan guovllus galget beassat geavahit sámegiela go gulahallet 
almmolaš ásahusaiguin. Almmolašvuohta galgá sámegiela hálddašanguovllus čuovvut Sámelága 3. 
kapihttala ja bálvalit álbmoga sámegillii, sihke čálalaččat ja njálmmálaččat. Dat dagaha ahte 
sámegiella geavahuvvo árjjalaččat dain servodatsurggiin mii guoská suohkaniidda ja 
fylkkasuohkaniidda 

. 
•  Álbmogis lea vejolašvuohta oahppat ja ovdánahttit sámegiela. 

Ovdánahttindoarjja galgá suohkaniid 3-jagi giellaplánaid vuođul geavahuvvot vuosttamužžan 
nannet sámegiela dili mánáidgárddiin ja skuvllain. Doarjja ii galgga adnot suohkana 
láhkageatnegahtton doaimmaide, muhto liigedoaimmaide suohkana sámi mánáid sámegielaid 
nannemii ja ovddideapmái 

 
Bálvalanoasi ulbmilolahusa eavttut 

 Eanet sámegielat bargit suohkanis  

 Lasihit oassi dokumeanttain ja skoviin mat leat jorgaluvvon sámegillii  

 Eanet čálalaš vástádusat sámegillii go váldet oktavuođa suohkaniin  

 Stuorat oassi ruovttusiidduin sámegillii  

 Eanet almmolaš vistit galbejuvvon sámegillii  

 Eanet sámegiella dearvvašvuođa- ja sosiálasuorggis   

 Eanet sámegiella suohkana ja fylkkasuohkana hálddahusas  

 Stuorat oassi álbmogis lea sámegieloahppu vuođđoskuvladásis 
 
Ovdánahttinoasi ulbmilolahusa eavttut 

Poastačujuhus/adresse Tel: 78 47 40 00 

Ávjovárgeaidnu 50 Org.nr: 974 760 347 

9730 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no 

Áššemeannudeadji 

saksbehandler 

Berit Karen Paulsen 

el: +47 78 48 42 54 
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 Sámegiel doaibmabijuid lohku mánáide mánáidgárddis ja skuvllas  

 Eará sámegiel doaibmabijuid lohku  
  
Ovddidanoassi lea juogaduvvon 3-jagi doaibmaplána 2019-2021 vuođul, geahča tabealla loahpas reivve 
 
Stivrengulahallan 

 Ovttasbargošiehtadus gaskal Sámedikki ja suohkana guovttegielalašvuođadoarjaga geavaheamis 

mas lea ulbmil láhčit dilálašvuođaid bistvaš ovttasbargui.  

 

Ulbmilolahusa raporteren  

 Suohkan galgá hábmet golbma jagi doaibmaplána 2021-2023 oktan bušeahttadárbbuin mas 

boahtá ovdan ovdán maid suohkan vuoruha ja masa Sámedikki doarjja galgá geavahuvvot. Dat 

galgá čállot Sámedikki doaibmaplánaskovvái. Doaibmaplána galgá sáddejuvvo Sámediggái 

maŋimusat 31.8.20. 

 Raporta jagi 2019 ulbmilolahusa eavttuid joksamii ja doaibmaplána čađahuvvon doaibmabijuide 

sáddejuvvon Sámediggái maŋimusat 31.8. 20. Sámedikki raporterenskovvi ortnega 

ruhtageavaheami várás, galgá geavahuvvot. 

 2019 jahkerehketdoallu sáddejuvvo maŋemustá 31.8.20. 2019 ovddidanoassái gáibiduvvo 

rehketdoalloraporta. Rehketdoallu galgá čájehit bienalaš olggosgoluid čađahuvvon doaimmain. 

Dat mielddisbuktá oasserehketdoalu suohkana rehketdoallovuogádagas mas "kontostreng" 

boahtá ovdan. Vuođđo- ja bálvalanoassái berre sáddejuvvot rehketdoalloraporta. Muđui čujuhit 

jahkerehketdoalu eavttuide čilgejuvvon mildosis «Sámedikki njuolggodoarjaga njuolggadusat».   
 

Dábálaš giellagáibádus ásahusaide geat ožžot njuolggodoarjagiid Sámedikkis: 

 Sámedikki strategiijain sámegielaid várás Gïelelutnjeme – Giellalåpptim – Giellalokten čállo: 

«Sámediggái lea lunddolaš ásahit giellagáibádusa sihke njuolggodoarjagiid ja ohcanvuđot doarjagiid juolludeami 

oktavuođas. Dat guoská maiddái doarjjaortnegiidda eará surggiin go gielas, ovdamearkka dihte kultuvrras, 

ealáhusain ja dearvvašvuođas. Giellagáibádus mearkkaša ahte ásahusat ja earát galget oainnusmahttit 

sámegielaid, ja /dahje ovddidit sámegielaid geavaheami.».  

Sámediggi čuovvula dan ja dán jagi lea giellagáibádus buot Sámedikki njuolggodoarjagiidda: 

o Doarjjavuostáiváldi galgá oainnusmahttit sámegiela/ sámegielaid ja/dahje lasihit 

sámegiela/sámegielaid geavaheami. 

Oppalaš eavttut 

 Ovttasbargošiehtadus lea hábmejuvvon gaskal Sámedikki ja ovttaskas suohkaniidda ja fylkka 

suohkaniidda das mo guovttegielatvuođadoarjja galgá geavahuvvot, ja suohkaniid ja 

fylkkasuohkaniid iežaset sámegiela doaibmaplána galgá atnot vuođđun doaimmaide. 

 Doarjaga ii sáhte geavahit dakkár dábálaš oahpahusáigumušaide maid skuvlaeaiggát lea 

geatnegahttojuvvon čađahit. Doarjagiin ii sáhte máksit dábálaš bálká oahpaheddjiide, oastit 

oahpponeavvuid, viessohoitámiid, loanaid. 

 Doarjaga ii sáhte geavahit máksit mánáidgárddiid dábálaš doaibmagoluid. 

 Guovttegielalašvuođadoarjja ii galgá geavahuvvot rámmadoarjjan Mánáidgárdelága § 14 ektui.  

 Guovttegielalašvuođadoarjja ii galgá geavahuvvot doaimmaid duppaliid ruhtadit. 

 Doarjagiin ii sáhte máksit suohkana visttiid loana, reanttuid ja oassemávssuid, doaimma ja 

investeremiid 

Máksineavttut 

 75 % doarjagis máksojuvvo bušeahttajagi álggus. Loahppa 25 % máksojuvvo go doarjjaeavttut 

leat ollašuhttojuvvon ja doarjjaoažžu lea sádden máksinávžžuhusa Sámediggái.  
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 Loahppa máksinávžžuhus galgá sáddejuvvon 31.08. rádjái.  Jus áigemearri ii dollojuvvo, de 

doarjjalohpádus loahpahuvvon, ja geavakeahtes ruhtadoarjja máhcahuvvo Sámediggái maŋŋel 

áigemeari.  

 

Doarjjaeavttuid rievdadeapmi 

 Doarjjaoažžu galgá dieđihit jus doarjaga eavttut rivdet maŋŋel go lea ožžon doarjaga.  

 Jus leat rievdadusat, de galgá loahpalaš doaibmaplána bušeahttajagi várás sáddejuvvo Sámediggái 

maŋimusat 1.3. Sámedikki doaibmaplánaskovvi ortnega várás galgá geavahuvvot. 

 Ruđaid, mat eai leat geavahuvvon, ii sáhte sirdit čuovvovaš bušeahttajahkái. Ruđat mat ovddit 

jagi eai leat geavahuvvon, gessojuvvojit bušeahttajagi juolludeamis. Jus ruđat bušeahttajagis leat 

biddjojuvvon plánejuvvon doaimmaide, muhto eai leat čađahuvvon, de sáhttá ohcat daid sirdot 

čuovvovaš jahkái. Ohcama ferte sáddet Sámediggái ovdal 31.10. Sirdin eaktuda ahte 

doaibmabidju ii guovtti geardái ruhtaduvvo. Ruđaid sirdit dihto doaimmaide sáhttá dahkat dušše 

oktii ja raporteren galgá muđui leat dan dábálaš raporterema mielde.  

 Doarjjaoažžu sáhttá ovddidandoarjaga juolludeamis rievdadit 20% dohkkehuvvon doaimmaid 

gaskkas. Rievdadusat badjel 20% ja/dahje jus rievdada dohkkehuvvon doaibmaplána, de ferte 

dan ohcat dohkkehuvvot Sámedikkis. Ohcan galgá sáddejuvvot gustovaš bušeahttajagi 

Doarjaga ruovttoluotta geassin ja ruovttoluotta máksin 

 Sámediggi sáhttá geassit doarjaga ruovttoluotta dahje gáibidit máksojuvvon doarjaga 

ruovttoluotta máksojuvvot. Eanet čilgejuvvon mildosis «Sámedikki njuolggodoarjagiid 

njuolggadusat» 

 

 

 

SD 52/19  Tospråklighetstilskudd til kommunen 2020 

 
Sametinget har i sak SD 52/19 Sametingets budsjett for 2020 bevilget kr 4 450 000  i direkte 
tilskudd fra post 4.2.2 Tospråklighetstilskudd til kommuner. 
 
Kåfjord kommune har fått følgende tilskudd:  
 

SD    52/19 Basis- og betjeningsdel Akt 10005 Kr 2 840 000 
SR   171/19 Utviklingstilskudd  jfr.  tabell  Akt 10010 Kr 1 610 000 

Tilsammen  Kr 4 450 000 

 
 
Mål for tilskuddsordningen 
Kommunene i forvaltningsområdet for samisk språk får tospråklighetstilskudd og utviklingstilskudd. 

 Innbyggerne i forvaltningsområdet for samisk språk kan aktivt bruke samisk i kommunikasjon 
med offentlige instanser. Offentlige instanser i forvaltningsområdet for samisk språk skal 
oppfylle samelovens kapittel 3, og betjene sine brukere på samisk, både muntlig og skriftlig. 
Dette fører til at samisk brukes aktivt på de samfunnsområder som berører kommuner . 

•  Befolkningen har mulighet til å lære og utvikle samisk språk.  
Utviklingstilskuddet skal på grunnlag av kommunenes 3-årige språkplaner brukes først og fremst 
til å styrke situasjonen for samisk i barnehagene og i skolen. Tilskuddet skal ikke brukes til 
kommunenes lovpålagte oppgaver, men til ekstra tiltak for styrking og utvikling av de samiske 
språkene hos de samiskspråklige barna i kommunene. 

 
Kriterier for måloppnåelse 

82



 
 
 

4 

 Flere samisktalende ansatte i kommunen.  

 Økt andel av dokumenter og skjemaer som er oversatt til samisk. 

 Økt andel av skriftlige henvendelser som blir besvart på samisk.  

 Økt andel av nettsidene som er på samisk. 

 Økt andel av offentlige bygg skiltet på samisk. 

 Økt bruk av samisk i helse- og sosialsektoren. 

 Økt bruk av samisk i kommunal og fylkeskommunal forvaltning. 

 Økt andel av befolkningen som har opplæring i samisk på grunnskolenivå. 

 
Kriterier for måloppnåelse for utviklingstilskudd 

 Antall samiske språktiltak for barn i barnehagen og i skolen 

 Antall andre samiske språktiltak i kommunen 

 
Utviklingsdelen er fordelt i forhold til 3-årig aktivitetsplan for 2019 -2021, se tabell nederst. 
 
Styringsdialog 

 Sametinget og kommunen har underskrevet samarbeidsavtale om bruken av 

tospråklighetsmidlene, hvor formålet er å legge forholdene til rette for et varig fast samarbeid.  

 

Rapportering i henhold til måloppnåelse 

 Kommunen skal utarbeide treårige aktivitetsplaner 2021 -2023 med budsjett som skal vise hvilke 

tiltak kommunen prioriterer og hvordan Sametingets tilskudd skal brukes. Sametingets skjema 

for aktivitetsplan for ordningen skal benyttes. Aktivitetsplanen med budsjettbehov sendes 

Sametinget innen 31.8.20. 

 Rapport om bruken av  midlene i henhold til aktivitetsplan for 2019 sendes til Sametinget innen 

31.08.20. Sametingets skjema for rapport om bruken av midlene for ordningen skal benyttes. 

 Årsregnskap for 2019 sendes inn innen 31.08.20. Det kreves regnskapsrapport for 

utviklingsdelen i 2019. Regnskapet skal vise detaljerte kostnader for gjennomførte tiltak. Dette 

innebærer utdrag fra kommunens regnskapssystem med kontostreng. Basis- og betjeningsdelen 

bør regnskaps rapporteres Vilkår for årsregnskap fremkommer i vedlegg «Regelverk for 

Sametingets direkte tilskudd».  
 

Generelle språkkrav til institusjoner som mottar direkte tilskudd fra Sametinget: 

 I Sametingets strategier for samiske språk Gïelelutnjeme – Giellalåpptim – Giellalokten står det: 

«Sametinget ser det som naturlig å innføre et språkkrav ved bevilgninger av både direktetilskudd og søkerbaserte 

tilskudd. Dette gjelder også tilskuddsordninger innenfor andre områder enn språk, eksempelvis kultur, næring og 

helse. Språkkravet innebærer at institusjonene og aktørene skal synliggjøre samiske språk, og/eller fremme bruk 

av samiske språk». Som en oppfølgning av dette vil det i år bli innført et språkkrav på alle 

Sametingets direkte tilskudd:  

o Tilskuddsmottaker skal synliggjøre samisk / de samiske språkene og/eller øke bruken av 

samisk / de samiske språkene. 

 

Generelle vilkår 

 Det er utarbeidet en samarbeidsavtale mellom Sametinget og de enkelte kommunene og 

fylkeskommunene for bruken av tospråklighetstilskuddet, og kommunenes og 

fylkeskommunenes egen handlingsplan for samiske språk skal ligge til grunn for tiltakene.  
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 Tilskuddet kan  imidlertid ikke nyttes til ordinære undervisningsformål som er lovpålagt for 

skoleeiere. Tilskuddet kan ikke brukes til ordinær lønn til lærere, innkjøp av læremidler, 

bygninger, nedbetaling av lån. 

 Tilskuddet kan ikke nyttes til ordinære driftsutgifter i barnehager.   

 Tospråklighetstilskuddet kan ikke benyttes som rammetilskudd, jfr. Barnehagelovens § 14.  

 Tospråklighetstilskuddet kan ikke nyttes til dobbelfinansiering av tiltak. 

 Tilskuddet kan ikke nyttes til nedbetaling av lån, renter og avdrag, drift og investeringer i 

bygninger. 

 
 
Utbetalingsvilkår 

 75 % av tilskuddet utbetales i begynnelsen av budsjettåret. De resterende 25 % utbetales når 

rapporteringsvilkår for tilskuddet er oppfylt og tilskuddsmottaker sender Sametinget 

utbetalingsanmodning.  

 Anmodning om siste utbetaling må fremmes innen 31.08. Tilsagnet om driftsstøtte anses som 

bortfalt dersom fristen ikke blir overholdt, og ubenyttede midler tilbakeføres Sametinget etter 

fristens utløp. 

 

Endringer i forutsetninger for tilskuddet 

 Etter at tilskuddet foreligger, plikter tilskuddsmottakeren å gi melding om eventuelle endringer i 

forutsetningene for tilskuddet. 

 Ved endringer skal endelig aktivitetsplan for budsjettåret sendes Sametinget innen 01.03. 

Sametingets skjema for aktivitetsplan for ordningen skal benyttes. 

 Når det gjelder ubenyttede midler, er ikke disse overførbare til neste budsjettår. Ubenyttede 

midler i foregående år blir trukket fra budsjettårets tildeling. Dersom midlene i budsjettåret er 

disponert til planlagte, men ikke gjennomførte tiltak, kan det søkes om overføring til påfølgende 

år. Søknad må sendes Sametinget innen 31.10. Overføringen forutsetter at det ikke skjer en 

dobbelfinansiering av tiltak. Overføring av midler til spesifikke tiltak kan bare skje en gang og 

rapportering skal følge den øvrige rapporteringen. 

 Tilskuddsmottakeren kan foreta inntil 20% endringer innenfor tildelte utviklingsmidler. 

Endringer utover 20% og/eller endringer av godkjent aktivitetsplan må søkes godkjent av 

Sametinget.  Søknaden må sendes inn gjeldende budsjettår.   

 
Tilbaketrekking og tilbakebetaling av tilskudd 

 Sametinget kan trekke tilbake tilskudd eller kreve tilbakebetaling av utbetalte tilskudd. Se 

vedlegget «Regelverk for Sametingets direkte tilskudd» for ytterligere beskrivelse av dette. 
 

Suohkana giellaovdánahttinbargu/ Språkutviklingsarbeid i kommuner  
 
Sámediggeráđđi juolludan doarjaga doaibmaplána 2020 mielde/  
Tilskudd er fordelt av Sametingsrådet i forhold aktivitetsplan 2020: 
 

Mánáidgárdemánáide /Barnehagebarn  
Språkstøtte i barnehage og skole, språkressurs 250 000 

Giellačeahppi 250 000 

Kursstøtte foreldre med barn i barneh og skol 120 000 

Stipendordning med bindingstid 50 000 

Sang- og fortellerstund -barnehage/Kåfjord helsetun 127 000 

Etablering språkarena prosj. Luonddubálggis   
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SUPMI/SUM 797 000 

Skuvlaohppiide/Grunnskolebarn   

Stipendordning lærerutdanning  50 000 

Ole-bok lesestund, sang, musikk og rim og regler - Kåfjord bibliotek 11 500 

Trespråklig eventyrturne - Kåfjord bibliotek 40 500 

Vinterles oppstart i Kåfjord 2019 - Kåfjord bibliotek 10 000 

Dáppego?  550 000 

SUPMI/SUM 662 000 

Eará giellaovddidanbargu/Annet språkarbeid   

Samisk/Norsk salmekveld - Kåfjord helsesenter 19 000 

Samisk språklig snakkekontakt helse og omsorg 21 000 

Stipend vg. skole elever til å velge samisk 21 000 

Lag og foreninger -søkbare midler 70 000 

Styrking og videre oppbygging av samisk mediestamme - Kåfjord 
bibliotek 20 000 

SUPMI/SUM 151 000   
Obbalaš supmi/Totalsum  1 610 000 

 
 

Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
 

Per-Johannes Marainen Berit Karen Paulsen 
Fágajođiheaddji/Fagleder seniorráđđeaddi/seniorrådgiver 
 
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 
 

Reivve vuostáiváldi / Hovedmottaker:    
Gáivuona suohkan/ Kåfjord 
kommune 

 9148 OLDERDALEN 

 
 
Mielddus Mielddus/Vedlegg/ Vedlegg: 

Raportterenskovvi gielddaide -Fylkkagielddaide 2019 - Davvisámegielveršuvdna 
Rapporteringsskjema for 2019 - Kommuner-Fylkeskommuner - norsk versjon 
Doaibmaplánaskovvi 2021-2023 fylkkagielddaide - davvisámegilli-dárogillii 

Regelverk for Sametingets direkte tilskudd 
Máksinávžžuhus / Utbetalingsanmodning 
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Sámedikki njuolggodoarjagiid njuolggadusat 

 

Njuolggadusaid mihttomearrin lea addit deavddamearrádusaid Sámedikki bušehttii.   

 

Hálddašeapmi: 

 Sámedikki dievasčoahkkin mearrida jahkásaččat movt ruđat Sámedikki bušeahtas galget 

juogaduvvot, ja sáhttá válljet surggiid maid vuoruha.  

 

Oppalaš eavttut:  

 Fitnodagat, ásahusat ja organisašuvnnat mat ožžot doarjaga, galget leat registrerejuvvon Norgga 

Ovttadatregistarii.  

 Doarjjaoažžus lea geatnegasvuohta addit Sámediggái buot dieđuid mat leat relevánta doarjaga 

juolludeapmái. Dát guoská earret eará ekonomalaš ja hálddahuslaš beliid stuorra rievdadusaide   

 Ovttaskas mearrádusa definišuvdna ii guoskka njuolgga doarjagii, vrd. hálddašanlága § 2b), ja dan ii 

sáhte váidalit.  

 Ásahusain mat ožžot doarjaga Sámedikki bušeahta bokte, galgá leat uhcimusat 40-60 % 

sohkabealedássedeaddu stivrras. Njuolggadusat gustojit seamma láhkai várrelahtuide.  

 Doarjjaoažžus galgá leat dásseárvo- ja máŋggabealperspektiiva iežas doaimmas ja su bálvalusain ja 

buktagiin.  

 Sámediggi sáhttá viežžat kredihttadieđuid mottakere av direkte tilskudd. 

 Njuolgga doarjaga oažžut eai ábut vuordit ahte sáhttet ohcanvuđot ortnegiin doarjaga oažžut 

doaimmaide ja prošeavttaide maid njuolgga doarjja galggašii gokčat.   
 

Máksineavttut:  

 Sus guhte vuolláičállá máksinávžžuhusa, galgá leat fápmudus geatnegahttit fitnodaga/ásahusa jna.   

 Doarjagat eai galgga geavahuvvot doaimma likviditehta muddemii. Ii leat vejolaš ovddidit máksimiid, 

nu ahte doarjjaoažžu sáhttá bidjat doarjaga reantoguoddi ruhtan dahje loatnan ja nie oažžut dietnasa 

lassin dan juolluduvvon submái.  

 Jus doarjjaoažžu rihkku doarjjaeavttuid, de dat sáhttá dagahit ahte bissehuvvojit buot dat eará 

máksámušat maid doarjjaoažžu oažžu Sámedikkis dassážiigo rihkkun bisána.  
 

Jahkerehketdoalu raportereneavttut: 

 Jahkerehketdoalu/ossodatrehketdoalu galgá stáhtaautoriserejuvvon dahje registrerejuvvon revisor 

duođaštit go doarjja lea eanet go 200 000 ru. Revišuvdna galgá čađahuvvot áiggis áigái gustovaš 

nationála ja riikkaidgaskasaš revišuvdnastandárddaid vuođul. Revisor galgá identifiseret rehketdoalu 

ollislaš goluid ektui mat čatnasit doarjagii ja vejolaš geavatkeahtes ruđaide. Revišuvdnagáibádus ii 

gusto daid doaimmaide maid gielddarevišuvdna ja Riikarevišuvdna reviderejit. 

 Rehketdoalu galgá bordit nu ahte dan sáhttá buohtastahttit bušeahtain mii lea aktivitehtaplánas. 

Stuora erohusaid ferte čilget.     

 Jus ruđat geavahuvvojit bálkkáide ja honoráraide, de lea doarjjaoažžus bargoaddiovddasvástádus ja 

ferte dábálaš láhkai čađahit ovdageassima ja dieđit máksima bálká- ja geasusdieđáhusas gieldda 

rehketdoallái.  
 

Doarjaga vuolideapmi:  

 Jus doarjjaoažžu ovddit jagi badjebáza (jahkeboađus) lea eanet go 20 % ollislaš gávpejođus, de 

sáhttá Sámediggi vuolidit čuovvovaš jagi doarjjasupmi. 
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Doarjaga ruovttoluotta geassin ja ruovttoluotta máksin:  

 Jus eavttuid ii deavdde, de doarjjaoažžu ii sáhte rehkenastit ahte maŋit jagi oažžu njuolgga doarjaga 

Sámedikkis.  

 Sámediggi sáhttá geassit doarjaga ruovttoluotta dahje gáibidit máksojuvvon doarjaga ruovttoluotta 

máksojuvvot jos:  

o doarjjaoažžu lea rihkkon dieđihangeaskku  

o doarjja ii daid eavttuid mielde mat leat mearriduvvon juolludanreivves.  

doarjja ii geavahuvvo juolludeami ulbmila mielde.  

o lea gáibiduvvon heaittiheapmi, ovddiduvvon reastaluvvangohčus, priváhta dahje almmolaš 

vealgešiehtadallamat leat rahppojuvvon doarjjaoažžu ektui dahje doarjjaoažžu heaitá 

máksimis máksámušaidis   

o menddo ollu doarjja lea máksojuvvon  

 Jos doarjjaoažžu dákkár oktavuođain ii mávsse ruovttoluotta, de sáhttá Sámediggi rievtti bokte 

gáibidit máksojuvvot dan mii lea buorrin. Jos ruđat eai máksojuvvo ruovttoluotta áigemeari sisa mii 

lea biddjojuvvon, de sáhttá gáibidit maŋŋoneami ovddas reanttuid vel lassin, gč. lága “lov 17. 

desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling mv.” 

 

Evalueren:  

 Sámediggi galgá jeavddalaččat árvvoštallat oažžun dihte dieđuid dan birra ahte leat go 

doarjjaortnegat beaktilat resursageavaheami, organiserema ja mearriduvvon mihttomeriid ektui 

 Sámediggi sáhttá bearráigeahččat geavahuvvojit go ruđat eavttuid mielde, gč. juolludusnjuolggadusa 

§ 10 nuppi lađđasa ja riikarevišuvdnalága § 12 goalmmát lađđasa 
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Regelverk for Sametingets direkte tilskudd 

 
Hensikten med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. 
 

Forvaltning 

 Sametingets plenum fastsetter årlig fordelingen av midler gjennom Sametingets budsjett, og kan 

peke ut prioriterte satsingsområder. 

 

Generelle vilkår 

 Foretak, institusjoner og organisasjoner som mottar tilskudd må være registrert i Enhetsregisteret 

i Norge. 

 Tilskuddsmottaker plikter å gi Sametinget alle opplysninger som er relevante for tildeling av 

tilskuddet. Dette gjelder blant annet vesentlige endringer i økonomiske og administrative forhold. 

 Direkte tilskudd faller utenom definisjon om Enkeltvedtak jf. § 2b) forvaltningsloven og kan ikke 

påklages 

 Institusjoner som får tilskudd over Sametingets budsjett, må ha minst 40-60 % kjønnsbalanse i 

styret. Reglene gjelder tilsvarende for varamedlemmer. 

 Tilskuddsmottaker skal ha et likestillings- og mangfoldsperspektiv i sitt virke og i sine tjenester og 

produkter. 

 Sametinget kan innhente kredittopplysninger om mottakere av direkte tilskudd. 

 Mottakere av direkte tilskudd kan ikke forvente å motta tilskudd over søkerbaserte ordninger til 

aktiviteter og prosjekter som det direkte tilskuddet skal dekke.  
 

Utbetalingsvilkår 

 Den som underskriver utbetalingsanmodningen må ha fullmakt til å forplikte 

foretaket/institusjonen mv.  

 Tilskuddene skal ikke nyttes til å regulere virksomhetens likviditet. Det er ikke anledning til å 

fremskynde utbetalinger, slik at tilskuddsmottakeren kan plassere tilskudd som rentebærende 

innskudd eller lån for å oppnå inntekter av beløpet. 

 Dersom tilskuddsmottaker misligholder vilkårene for tilskudd, vil det kunne medføre stans av 

utbetalinger i alle øvrige tilskudd mottakeren får fra Sametinget, inntil misligholdet er opphørt.  
 

Rapporteringsvilkår for årsregnskap 

 Årsregnskap over bruken av midlene skal bekreftes av statsautorisert eller registrert revisor for 

tilskudd fra kr 200 000. Revisjonen skal gjennomføres i samsvar med de til enhver tids gjeldende 

nasjonale og internasjonale revisjonsstandarder. Revisor skal identifisere regnskapet ved 

angivelse av totale kostnader knyttet til tilskuddet og eventuelle ubrukte midler. Krav om revisjon 

gjelder ikke virksomheter som revideres av kommunerevisjonen og Riksrevisjonen 

 Regnskapet skal være satt opp slik at det er sammenlignbart med budsjettet. Ved vesentlige 

avvik så skal det kommenteres. 

 Dersom midlene nyttes til avlønning og honorarer, er støttemottaker arbeidsgiveransvarlig og må 

på vanlig måte foreta eventuelt forskuddstrekk og sørge for innberetningen av godtgjørelse på 

lønns- og trekkoppgaver til kommunekassereren i kommunen. 
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Reduksjon av tilskudd 

 Hvis overskuddet (årsresultatet) for tilskuddsmottaker for foregående år overstiger 20 % av 

tilskuddsbeløpet, kan Sametinget redusere tilskuddsbeløpet for neste budsjettår tilsvarende. 
 

Tilbaketrekking og tilbakebetaling av tilskudd 

 Er ikke vilkår for tilskudd oppfylt, kan ikke tilskuddsmottaker påregne direkte tilskudd fra 
Sametinget påfølgende år. 

 Sametinget kan trekke tilbake tilskudd eller kreve tilbakebetaling av utbetalte tilskudd dersom: 

o Tilskuddsmottakeren har brutt opplysningsplikten. 

o Tilskuddet ikke blir benyttet i henhold til vilkårene fastsatt i tilskuddsbrevet. 

o Tilskuddet ikke er benyttet i henhold til formålet med tildelingen. 

o Det er begjært oppbud, fremsatt konkursbegjæring, åpnet private eller offentlige 

gjeldsforhandlinger hos tilskuddsmottaker eller tilskuddsmottaker innstiller sine betalinger 

tilskuddsmottaker på annen vesentlig måte har brutt bestemmelsene i dette regelverket.  

o Det er utbetalt for mye tilskudd. 

 Dersom tilskuddsmottaker ikke betaler tilbake i slike tilfeller, kan Sametinget iverksette rettslige 

skritt for å få utbetalt tilgodehavende. Dersom tilbakebetaling ikke skjer innen den frist som blir 

gitt, kan det kreves forsinkelsesrenter i tillegg, jf. lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved 

forsinket betaling mv. 
 

Evaluering 

 Sametinget skal sørge for at det etter behov gjennomføres evalueringer for å få informasjon om 

tilskuddsordninger er effektive i forhold til ressursbruk, organisering og fastsatte mål. 

 Sametinget kan iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. 

Bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og Riksrevisjonsloven § 12 tredje ledd.  
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052/19 Guovttegielatvuođadoarjja suohkaniidda 2020  / 
Tospråklighetstilskudd til kommunene 2020 
 

Loahppamáksinávžžuhus / Utbetalingsanmodning for 
sluttutbetaling 
 

(Sáddenáigemearri: /Tidsfrist for innsending: 31.08.20) 
Din čuj./Deres ref.  

       MERGEFIELD "sas_s akstittel 2" s akstitt el2 

   

Doarjja kr: 
Tilskudd kr: 

 

Namma: 
Navn: 

Gáivuona suohkan/ Kåfjord kommune 

Čujuhus: 
Adresse: 

9148 OLDERDALEN 

 
Báŋkokonto
nr: 
Bankkontonr
: 

 

 

Mun/mii bivdit doarjaga máksojuvvot: 

Jeg/vi ber om at tilskuddet utbetales: 

Doarjjaoažžu 
vuolláičála  / 
Tilskuddsmottakers 
underskrift: 

 Beaivi  / Dato: 
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Raporteren jagi 2019 doaibmaplána ektui 
 

Guovttegielalašvuođadoarjja suohkaniidda/gielddaide/fylkkagielddaide 

 
Dán skovi galgá geavahit loahpparaporteremii go bivdá oažžut máksojuvvot doarjaga maŋimuš oasi. 
Dán skovi galgá sáddet Sámediggái ovdal 31.08.2020. 
 

1. Dieđut doarjjaoažžu birra 

Suohkan/Gielda:   

Organisašunnummar:   

Gulahallanolmmoš:   

Telefonnummir:    

E-poasta čujuhus:   
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2. Raporteren ulbmilolahusa eavttuid birra vuođđo - ja bálvalanoasis 

Doarjjaortnega mihttu: Sii geat ásset sámegiela hálddašan guovllus galget beassat geavahit sámegiela go gulahallet almmolaš ásahusaiguin. 

Doaimmat 2019 doaibmaplána ektui 

 

Ulbmilolahusa eavttut Ulbmilolahus Vejolaš kommentárat 

ulbmilolahussii 

Rehketdoallu 

Čuokkis 1:  
§ 3-2. Láhkaásahusaid jorgaleapmi 
(Gieldda njuolggadusat), dieđáhusat 
ja skovit 

Lassánan oassi dokumeanttain ja skoviin 
mat leat jorgaluvvon sámegillii 
 
 
 

   

Čuokkis 2 :  
Profileren ja čalmmustahttin. 
 

Stuorat oassi ruovttusiidduin sámegillii 
 
Eanet almmolaš vistit galbejuvvon 
sámegillii 
 

   

§ 3-3.  Vuoigatvuohta oažžut 
vástádusa sámegillii. 

Eanet sámegielat bargit suohkanis/ 
fylkkasuohkanis 
 
Eanet čálalaš vástádusat sámegillii go 
váldet oktavuođa suohkaniin/ 
fylkkasuohkanin 
 
Eanet sámegiella 
suohkana/fylkkasuohkana hálddahusas 
 
 

   

§ 3-5. Viiddiduvvon vuoigatvuohta 
atnit sámegiela dearvvasvuođa- ja 
sosiálasuorggis 

Eanet sámegiella dearvvašvuođa- ja 
sosiálasuorggis  
 
 

   

§ 3-7. Vuoigatvuohta 
oahppovirgelohpái 

 
 
 

   

92



§ 3-8. Vuoigatvuohta oažžut oahpu 

sámegielas. 

Stuorat oassi álbmogis lea 
sámegieloahppu vuođđoskuvladásis 
 

   

Čuokkis 4: Ovttaskas olbmuid 

girkobálvalusat. 
Sámelága giellanjuolggadusaid § 3-6 
mielde juohkehaččas lea 
vuoigatvuohta sámegillii oažžut 
oktagaslaš girkobálvalusaid Norgga 
girku searvegottiin. 

    

§ 3-9. Sámegiella gieldda 

hálddahusas 
Gielddastivra sáhttá mearridit ahte 
sámegiella galgá leat dássálagaid 
dárogielain olles dahje muhtin osiin 
gieldda hálddahusas. 

    

Mot lea doarjjavuostáiváldi 

oainnusmahttán sámegiela/ 

sámegielaid ja/dahje lasihan 

sámegiela/sámegielaid geavaheami. 
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3. Raporteren ovddidanoasi ulbmilolahusa eavttuin  

Doarjjaortnega mihttu: Álbmogis lea vejolašvuohta oahppat ja ovddidit sámegiela. 

Buot doaimmat doaibmaplánas Galle doaibmabiju   Mo lea sámegiela ovdánan? Rehketdoallu 

Suohkaniidda:     

Sámegiel doaibmabijuid lohku 
mánáide mánáidgárddis 
 

    

Sámegiel doaibmabijuid lohku 
mánáide skuvllas 
 

    

Eará sámegiel doaibmabijuid 
lohku 

    

     

     

 Galle doaibmabiju   Mo lea sámegiela ovdánan? Rehketdoallu 

Fylkkasuohkaniidda     

Sámegiel doaibmabijuid lohku     

     

     

     

     
 

Doaimmaid maid Sámediggi lea defineren pilohtaprošeaktan galget raporterejuvvot sierra, prošeaktačilgehusa, ulbmila ja bušeahta ektui. Pilohtaprošeavttat gullet ovddidanoasi vuollái. 

 
  

94



4. Mildosat (merke) 

Ovddidanoasi 2019 rehketdoallu (galgá leat mielddusin): 
 

Vuođđo- ja bálvalanoasi 2019 rehketdoallu: 

   

 
 

   

 
 

5. Vuolláičála 

Namma:       

Beaivi:       

Vuolláičála: 

 
 

_______________________________________ 

Raportta oktan mildosiiguin galgá sáddet: 

Sámediggi - Sametinget 
Ávjovárgeaidnu 50 

9730  Kárášjohka/Karasjok 
www.samediggi.no   

Sus guhte vuolláičállá, ferte leat fápmudus geatnegahttit fitnodaga/ásahusa/doaimma. 
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Rapportering i henhold til aktivitetsplan for 2019 
 

Tospråklighetstilskudd til kommunene/fylkeskommunene 

 
Dette skjemaet skal brukes for rapportering ved siste utbetalingsanmodning. 
Skjemaet skal sendes til Sametinget innen 31.08.2020. 
 

1. Opplysninger om tilskuddsmottaker 

Kommune:       

Organisasjonsnummer:       

Kontaktperson:       

Telefonnummer:       

E-post adresse:       
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2. Rapportering i henhold til kriterier for måloppnåelse når det gjelder basis- og betjeningsdelen 

Målet for tilskuddsordningen: Innbyggerne i forvaltningsområdet for samisk språk kan aktivt bruke samisk i kommunikasjon med offentlige instanser. 

Tiltak i henhold til aktivitetsplan for 

2019 

Kriterier for måloppnåelse Måloppnåelse 

 

Eventuelle kommentarer til 

måloppnåelse 
 

Regnskap 

 

Pkt. 1:  
§ 3-2 Oversettelse av regler 
(kommunale vedtekter), 
kunngjøringer og skjema 
 
 

 
Økt antall dokumenter og skjemaer som 
er oversatt til samisk. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Pkt. 2:  
Profilering og synliggjøring. 
 

Økt andel av nettsidene som er på samisk 
 
Økt andel av offentlige bygg skiltet på 
samisk 

 

   

 
§ 3-3 Rett til svar på samisk 
 
 
 
 
 

Flere samisktalende ansatte i 
kommunen/fylkeskommunen 
 
Økt andel av skriftlige henvendelser som 
blir besvart på samisk 
 
Økt bruk av samisk i 
kommunal/fylkeskommunal forvaltning 
 
 

   

§ 3-5 Utvidet rett til bruk av 
samisk i helse- og sosialsektoren 

Økt bruk av samisk i helse- og 
sosialsektoren 
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§ 3-7 Rett til 
utdanningspermisjon 
 

§ 3-8 Rett til opplæring i samisk 
 
 

Økt andel av befolkningen som har 
opplæring i samisk på grunnskolenivå 
 
 

   

Pkt. 4: Individuelle kirkelige 
tjenester. 

Etter Samelovens språkregler § 
3-6 har enhver rett til 
individuelle kirkelige tjenester på 
samisk i Den norske kirkes 
menigheter i 
forvaltningsområdet. 
 

    

§ 3-9 Samisk i den kommunale 

forvaltning Kommunestyret kan 

bestemme at samisk skal være 

likestilt med norsk i hele eller 

deler av den kommunale 

forvaltning. 

 

    

Hvordan har tilskuddsmottaker 
synligjort samisk / de samiske 
språkene og/eller økt bruken av 
samisk / de samiske språkene 
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3. Rapportering i henhold til kriterier for måloppnåelse når det gjelder utviklingsdelen  

Målet for tilskuddsordningen: Befolkningen har mulighet til å lære og utvikle samisk språk. 

 
Alle tiltak iht. aktivitetsplan Antall tiltak  Hvordan er utviklingen av samisk språk? Regnskap 

For kommunen:     

Antall tiltak for barn i 
barnehagen 

 

    

Antall tiltak for barn i skolen     

Antall andre samiske 
språktiltak i kommunen 

    

     

 
 Antall tiltak  Hvordan er utviklingen av samisk språk? Regnskap 

For fylkeskommunen:     

Antall samiske tiltak     

     

     

     

     

 
Tiltak som Sametinget har definert som pilotprosjekter skal rapporteres separat, i henhold til prosjektbeskrivelse, formål og budsjett. Pilotprosjekter defineres under utviklingstilskudd.  
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4. Vedlegg (sett kryss)   

 

Regnskap 2019 for utviklingsdelen (skal vedlegges): 
 

Regnskap 2019 for basis- og betjeningsdel  

            

 

   

  

 
 

5. Underskrift 

Navn:       

Dato:       

Underskrift: 

 
 

_______________________________________ 

Rapporten inkl. alle vedlegg sendes: 

Sámediggi - Sametinget 
Ávjovárgeaidnu 50 

9730  Kárášjohka/Karasjok 
www.samediggi.no  

Den som underskriver, må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen/virksomheten. 
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Doaibmplána fylkkasuohkaniidda/fylkkagielddaide 2021-2023  

Aktivitetsplan for fylkeskommunen 2021-2023 

 

Guovttegielatvuođadoarjagat fylkkasuohkaniidda/fylkkagielddaide 

Skovvi sáddejuvvo Sámediggái ovdal 31.08.20 

Tospråklighetsmidler til kommuner 

Skjema sendes til Sametinget innen 31.08.20 
 

Dieđut suohkana/gieldda birra/ Opplysninger om kommunen: 

Fylkkasuohkan/Fylkkagielda/Fylkeskommune:  

Gulahallanolmmoš/Kontaktperson:  

Čujuhus/Adresse:  

Telefuvdna/Telefon:  

E-boasta/E-post:  

Organisašuvdnanummar/Organisasjonsnummer:  
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Doaibmaplána /Aktivitetsplan 2021 

1. Fylkkasuohkana/fylkkagieldda láhkageatnegahttojuvvon doaimmat 2021 / Fylkeskommunens lovpålagte oppgaver 2021 
Doarjjaortnega mihttu: 
Sii geat ásset sámegiela hálddašan guovllus galget beassat geavahit sámegiela go gulahallet almmolaš ásahusaiguin. 
 
Målet for tilskuddsordningen: 
Innbyggerne i forvaltningsområdet for samisk språk kan aktivt bruke samisk i kommunikasjon med offentlige instanser. 

Láhkavuođđu/ Lovgrunnlag Láhkateaksta/Lovtekst Čilgehus/Utdyping Bušeahtta/Budsjett  

§ 3-2. Láhkaásahusaid 
jorgaleapmi. Dieđáhusat ja 
skovit  

Lágat ja láhkaásahusat maidda oppa dahje oassi sámi álbmogis 
lea erenoamáš beroštupmi, galget jorgaluvvot sámegillii. 
Dieđáhusat almmolaš orgánain mat galget olles dahje osiide 
álbmogis hálddašanguovllus, galget leat sihke sámegillii ja 
dárogillii. 
Skoviid maid galgá atnit báikkálaš dahje guovllu almmolaš 
orgánaide hálddašanguovllus galget leat sihke sámegillii ja 
dárogillii. Gonagas addá dárkilet njuolggadusaid dán mearrádusa 
fápmuibidjamis. 
 

  

§ 3-2. Oversettelse av regler. 
Kunngjøringer og skjema 

Lover og forskrifter av særlig interesse for hele eller deler av den 
samiske befolkning, skal oversettes til samisk. 
Kunngjøringer fra offentlige organ som særlig retter seg mot hele 
eller deler av befolkningen i forvaltningsområdet, skal skje både 
på samisk og norsk. 
Skjema til bruk overfor et lokalt eller regionalt offentlig organ i 
forvaltningsområdet skal foreligge både på samisk og norsk. 
Kongen gir nærmere regler om iverksetting av denne 
bestemmelsen 
 

§ 3-3.  Vuoigatvuohta oažžut 
vástádusa sámegillii. 

Sus gii sámegillii váldá oktavuođa báikkálaš almmolaš orgánain 
mii lea hálddašan-guovllus, lea vuoigatvuohta oažžut vástádusa 
sámegillii. Dát ii dattetge gusto go njálmmálaččat váldojuvvo 
oktavuohta virgeolbmuin guhte lea doaibmamin eará sajis go 
orgána kantuvrras. 
 

  

§ 3-3. Rett til svar på samisk Den som henvender seg på samisk til et lokalt offentlig organ i 
forvaltningsområdet, har rett til svar på samisk. Dette gjelder 
likevel ikke ved muntlige henvendelser til tjenestemenn som 
utfører oppdrag utenfor organets kontor. 
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§ 3-5. Viiddiduvvon 
vuoigatvuohta atnit sámegiela 
dearvvasvuođa- ja 
sosiálasuorggis 

Sus guhte háliida sámegiela atnit suodjalan dihtii beroštumiidis 
báikkálaš ja guovlulaš almmolaš dearvvasvuođa- ja 
sosiálalágádusain, lea vuoigatvuohta oažžut bálvalusa sámegillii.  

  

§ 3-5. Utvidet rett til bruk av 
samisk i helse- og sosialsektoren 

Den som ønsker å bruke samisk for å ivareta egne interesser 
overfor lokale og regionale offentlige helse- og sosialinstitusjoner i 
forvaltningsområdet, har rett til å bli betjent på samisk. 
 

§ 3-7. Vuoigatvuohta 
oahppovirgelohpái 

Sis guđet barget báikkálaš dahje guovllu almmolaš orgánas mii 
lea hálddašanguovllus, lea vuoigatvuohta oažžut bálkáhuvvon 
virgelobi háhkan dihtii alcceseaset sámegielmáhtu go orgána 
dárbbaša dakkár máhtu. Lea vejolaš mearridit ahte 
vuoigatvuohta geatnegahttá bargi joatkit orgánas bargat dihto 
áiggi maŋŋá oahpu. Gonagas mearrida dárkileabbo 
njuolggadusaid dáid mearrádusaid čađaheami birra 

  

§ 3-7. Rett til 

utdanningspermisjon 

Tilsatte i et lokalt eller regionalt offentlig organ i 
forvaltningsområdet har rett til permisjon med lønn for å skaffe 
seg kunnskap i samisk når organet har behov for slik kunnskap. 
Retten kan gjøres avhengig av at den tilsatte forplikter seg til å 
arbeide for organet en viss tid etter utdanningen. Kongen gir 
nærmere regler om gjennomføringen av disse bestemmelsene. 
 

§ 3-8. Vuoigatvuohta oažžut 
oahpu sámegielas 

Juohkehaččas lea vuoigatvuohta oažžut oahpu sámegielas. 
Gonagas sáhttá addit dárkileabbo njuolggadusaid dán 
mearrádusa čađaheami birra. 
Vuođđoskuvlla ja joatkkaskuvlla sámegiela ja sámegillii 
oahpaheami várás gustojit dat njuolggadusat mat leat 
vuođđoskuvlalágas ja joatkkaoahpahuslágas (oahpahuslágas), ja 
dat njuolggadusat mat leat daidda lágaide lassin. 
 

  

§ 3-8. Rett til opplæring i samisk Enhver har rett til opplæring i samisk. Kongen kan gi nærmere 
regler om gjennomføringen av denne bestemmelsen. 
For opplæring i og på samisk gjelder reglene i og i medhold av lov 
om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa 
(opplæringslova). 
 

§ 3-9. Sámegiella gieldda 
hálddahusas 

Gielddastivra sáhttá mearridit ahte sámegiella galgá leat 
dássálagaid dárogielain olles dahje muhtin osiin gieldda 
hálddahusas. 

  

§ 3-9. Samisk i den kommunale 

forvaltning 

Kommunestyret kan bestemme at samisk skal være likestilt med 
norsk i hele eller deler av den kommunale forvaltning. 
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2. Fylkkasuohkaniid/fylkkagielddaid giellaovdánahttinbargu 2021/Fylkeskommunens språkutviklingsarbeid i 2021 

Doarjjaortnega mihttu: 
Álbmogis lea vejolašvuohta oahppat ja ovddidit sámegiela 
 
Målet for tilskuddsordningen: 
Befolkningen har mulighet til å lære seg samisk og fremme språket  

Doaibmabijut /Tiltak Mihttu/Ulbmil/Mål/formål Bušeahtta/Budsjett  
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Doaibmaplána /Aktivitetsplan 2022 

1. Fylkkasuohkana/fylkkagieldda láhkageatnegahttojuvvon doaimmat 2022 / Fylkeskommunens lovpålagte oppgaver 2022 
Doarjjaortnega mihttu: 
Sii geat ásset sámegiela hálddašan guovllus galget beassat geavahit sámegiela go gulahallet almmolaš ásahusaiguin. 
 
Målet for tilskuddsordningen: 
Innbyggerne i forvaltningsområdet for samisk språk kan aktivt bruke samisk i kommunikasjon med offentlige instanser. 

Láhkavuođđu/ Lovgrunnlag Láhkateaksta/Lovtekst Čilgehus/Utdyping Bušeahtta/Budsjett  

§ 3-2. Láhkaásahusaid jorgaleapmi. 
Dieđáhusat ja skovit  

Lágat ja láhkaásahusat maidda oppa dahje oassi sámi 
álbmogis lea erenoamáš beroštupmi, galget jorgaluvvot 
sámegillii. 
Dieđáhusat almmolaš orgánain mat galget olles dahje osiide 
álbmogis hálddašanguovllus, galget leat sihke sámegillii ja 
dárogillii. 
Skoviid maid galgá atnit báikkálaš dahje guovllu almmolaš 
orgánaide hálddašanguovllus galget leat sihke sámegillii ja 
dárogillii. Gonagas addá dárkilet njuolggadusaid dán 
mearrádusa fápmuibidjamis. 
 

  

§ 3-2. Oversettelse av regler. 
Kunngjøringer og skjema 

Lover og forskrifter av særlig interesse for hele eller deler av 
den samiske befolkning, skal oversettes til samisk. 
Kunngjøringer fra offentlige organ som særlig retter seg mot 
hele eller deler av befolkningen i forvaltningsområdet, skal 
skje både på samisk og norsk. 
Skjema til bruk overfor et lokalt eller regionalt offentlig organ 
i forvaltningsområdet skal foreligge både på samisk og norsk. 
Kongen gir nærmere regler om iverksetting av denne 
bestemmelsen 
 

§ 3-3.  Vuoigatvuohta oažžut vástádusa 
sámegillii. 

Sus gii sámegillii váldá oktavuođa báikkálaš almmolaš 
orgánain mii lea hálddašan-guovllus, lea vuoigatvuohta 
oažžut vástádusa sámegillii. Dát ii dattetge gusto go 
njálmmálaččat váldojuvvo oktavuohta virgeolbmuin guhte 
lea doaibmamin eará sajis go orgána kantuvrras. 

  

§ 3-3. Rett til svar på samisk Den som henvender seg på samisk til et lokalt offentlig organ i 
forvaltningsområdet, har rett til svar på samisk. Dette gjelder 
likevel ikke ved muntlige henvendelser til tjenestemenn som 
utfører oppdrag utenfor organets kontor. 
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§ 3-5. Viiddiduvvon vuoigatvuohta atnit 
sámegiela dearvvasvuođa- ja 
sosiálasuorggis 

Sus guhte háliida sámegiela atnit suodjalan dihtii 
beroštumiidis báikkálaš ja guovlulaš almmolaš 
dearvvasvuođa- ja sosiálalágádusain, lea vuoigatvuohta 
oažžut bálvalusa sámegillii. 

  

§ 3-5. Utvidet rett til bruk av samisk i 
helse- og sosialsektoren 

Den som ønsker å bruke samisk for å ivareta egne interesser 
overfor lokale og regionale offentlige helse- og 
sosialinstitusjoner i forvaltningsområdet, har rett til å bli 
betjent på samisk. 

§ 3-7. Vuoigatvuohta oahppovirgelohpái Sis guđet barget báikkálaš dahje guovllu almmolaš orgánas 
mii lea hálddašanguovllus, lea vuoigatvuohta oažžut 
bálkáhuvvon virgelobi háhkan dihtii alcceseaset 
sámegielmáhtu go orgána dárbbaša dakkár máhtu. Lea 
vejolaš mearridit ahte vuoigatvuohta geatnegahttá bargi 
joatkit orgánas bargat dihto áiggi maŋŋá oahpu. Gonagas 
mearrida dárkileabbo njuolggadusaid dáid mearrádusaid 
čađaheami birra 

  

§ 3-7. Rett til utdanningspermisjon 
Tilsatte i et lokalt eller regionalt offentlig organ i 
forvaltningsområdet har rett til permisjon med lønn for å 
skaffe seg kunnskap i samisk når organet har behov for slik 
kunnskap. Retten kan gjøres avhengig av at den tilsatte 
forplikter seg til å arbeide for organet en viss tid etter 
utdanningen. Kongen gir nærmere regler om 
gjennomføringen av disse bestemmelsene. 

§ 3-8. Vuoigatvuohta oažžut oahpu 
sámegielas 

Juohkehaččas lea vuoigatvuohta oažžut oahpu sámegielas. 
Gonagas sáhttá addit dárkileabbo njuolggadusaid dán 
mearrádusa čađaheami birra. 
Vuođđoskuvlla ja joatkkaskuvlla sámegiela ja sámegillii 
oahpaheami várás gustojit dat njuolggadusat mat leat 
vuođđoskuvlalágas ja joatkkaoahpahuslágas 
(oahpahuslágas), ja dat njuolggadusat mat leat daidda 
lágaide lassin. 
 

  

§ 3-8. Rett til opplæring i samisk Enhver har rett til opplæring i samisk. Kongen kan gi nærmere 
regler om gjennomføringen av denne bestemmelsen. 
For opplæring i og på samisk gjelder reglene i og i medhold av 
lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa 
(opplæringslova). 

§ 3-9. Sámegiella gieldda hálddahusas Gielddastivra sáhttá mearridit ahte sámegiella galgá leat 
dássálagaid dárogielain olles dahje muhtin osiin gieldda 
hálddahusas. 

  

§ 3-9. Samisk i den kommunale 

forvaltning 

Kommunestyret kan bestemme at samisk skal være likestilt 
med norsk i hele eller deler av den kommunale forvaltning. 
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2. Fylkkasuohkaniid/Fylkkagielddaid giellaovdánahttinbargu 2022 / Fylkeskommunens språkutviklingsarbeid i 2022 

Doarjjaortnega mihttu: 
Álbmogis lea vejolašvuohta oahppat ja ovddidit sámegiela 
 
Målet for tilskuddsordningen: 

Befolkningen har mulighet til å lære seg samisk og fremme språket  
Doaibmabijut /Tiltak Mihttu/Ulbmil/Mål/formål Bušeahtta /Budsjett  
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Doaibmaplána /Aktivitetsplan 2023 

1. Fylkkasuohkana/fylkkagieldda láhkageatnegahttojuvvon doaimmat 2023 / Fylkeskommunens lovpålagte oppgaver 2023 

Doarjjaortnega mihttu: 
Sii geat ásset sámegiela hálddašan guovllus galget beassat geavahit sámegiela go gulahallet almmolaš ásahusaiguin. 
 
Målet for tilskuddsordningen: 
Innbyggerne i forvaltningsområdet for samisk språk kan aktivt bruke samisk i kommunikasjon med offentlige instanser. 

Láhkavuođđu/ Lovgrunnlag Láhkateaksta/Lovtekst Čilgehus/Utdyping Bušeahtta/Budsjett  

§ 3-2. Láhkaásahusaid jorgaleapmi. 
Dieđáhusat ja skovit  

Lágat ja láhkaásahusat maidda oppa dahje oassi sámi álbmogis 
lea erenoamáš beroštupmi, galget jorgaluvvot sámegillii.  
Dieđáhusat almmolaš orgánain mat galget olles dahje osiide 
álbmogis hálddašanguovllus, galget leat sihke sámegillii ja 
dárogillii. 
Skoviid maid galgá atnit báikkálaš dahje guovllu almmolaš 
orgánaide hálddašanguovllus galget leat sihke sámegillii ja 
dárogillii. Gonagas addá dárkilet njuolggadusaid dán 
mearrádusa fápmuibidjamis. 
 

  

§ 3-2. Oversettelse av regler. 
Kunngjøringer og skjema 

Lover og forskrifter av særlig interesse for hele eller deler av 
den samiske befolkning, skal oversettes til samisk. 
Kunngjøringer fra offentlige organ som særlig retter seg mot 
hele eller deler av befolkningen i forvaltningsområdet, skal skje 
både på samisk og norsk. 
Skjema til bruk overfor et lokalt eller regionalt offentlig organ i 
forvaltningsområdet skal foreligge både på samisk og norsk. 
Kongen gir nærmere regler om iverksetting av denne 
bestemmelsen 
 

§ 3-3.  Vuoigatvuohta oažžut 
vástádusa sámegillii. 

Sus gii sámegillii váldá oktavuođa báikkálaš almmolaš 
orgánain mii lea hálddašan-guovllus, lea vuoigatvuohta oažžut 
vástádusa sámegillii. Dát ii dattetge gusto go njálmmálaččat 
váldojuvvo oktavuohta virgeolbmuin guhte lea doaibmamin 
eará sajis go orgána kantuvrras. 

  

§ 3-3. Rett til svar på samisk Den som henvender seg på samisk til et lokalt offentlig organ i 
forvaltningsområdet, har rett til svar på samisk. Dette gjelder 
likevel ikke ved muntlige henvendelser til tjenestemenn som 
utfører oppdrag utenfor organets kontor. 
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§ 3-5. Viiddiduvvon vuoigatvuohta 
atnit sámegiela dearvvasvuođa- ja 
sosiálasuorggis 

Sus guhte háliida sámegiela atnit suodjalan dihtii 
beroštumiidis báikkálaš ja guovlulaš almmolaš dearvvasvuođa- 
ja sosiálalágádusain, lea vuoigatvuohta oažžut bálvalusa 
sámegillii. 

  

§ 3-5. Utvidet rett til bruk av samisk i 
helse- og sosialsektoren 

Den som ønsker å bruke samisk for å ivareta egne interesser 
overfor lokale og regionale offentlige helse- og 
sosialinstitusjoner i forvaltningsområdet, har rett til å bli betjent 
på samisk. 

§ 3-7. Vuoigatvuohta 
oahppovirgelohpái 

Sis guđet barget báikkálaš dahje guovllu almmolaš orgánas mii 
lea hálddašanguovllus, lea vuoigatvuohta oažžut bálkáhuvvon 
virgelobi háhkan dihtii alcceseaset sámegielmáhtu go orgána 
dárbbaša dakkár máhtu. Lea vejolaš mearridit ahte 
vuoigatvuohta geatnegahttá bargi joatkit orgánas bargat dihto 
áiggi maŋŋá oahpu. Gonagas mearrida dárkileabbo 
njuolggadusaid dáid mearrádusaid čađaheami birra 

  

§ 3-7. Rett til utdanningspermisjon 
Tilsatte i et lokalt eller regionalt offentlig organ i 
forvaltningsområdet har rett til permisjon med lønn for å skaffe 
seg kunnskap i samisk når organet har behov for slik kunnskap. 
Retten kan gjøres avhengig av at den tilsatte forplikter seg til å 
arbeide for organet en viss tid etter utdanningen. Kongen gir 
nærmere regler om gjennomføringen av disse bestemmelsene. 

§ 3-8. Vuoigatvuohta oažžut oahpu 
sámegielas 

Juohkehaččas lea vuoigatvuohta oažžut oahpu sámegielas. 
Gonagas sáhttá addit dárkileabbo njuolggadusaid dán 
mearrádusa čađaheami birra. 
Vuođđoskuvlla ja joatkkaskuvlla sámegiela ja sámegillii 
oahpaheami várás gustojit dat njuolggadusat mat leat 
vuođđoskuvlalágas ja joatkkaoahpahuslágas (oahpahuslágas), 
ja dat njuolggadusat mat leat daidda lágaide lassin. 
 

  

§ 3-8. Rett til opplæring i samisk Enhver har rett til opplæring i samisk. Kongen kan gi nærmere 
regler om gjennomføringen av denne bestemmelsen. 
For opplæring i og på samisk gjelder reglene i og i medhold av 
lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa 
(opplæringslova). 

§ 3-9. Sámegiella gieldda 
hálddahusas 

Gielddastivra sáhttá mearridit ahte sámegiella galgá leat 
dássálagaid dárogielain olles dahje muhtin osiin gieldda 
hálddahusas. 

  

§ 3-9. Samisk i den kommunale 

forvaltning 

Kommunestyret kan bestemme at samisk skal være likestilt med 
norsk i hele eller deler av den kommunale forvaltning. 
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2. Fylkkasuohkaniid/Fylkkagielddaid giellaovdánahttinbargu 2023 / Fylkeskommunens språkutviklingsarbeid i 2023 

Doarjjaortnega mihttu: 
Álbmogis lea vejolašvuohta oahppat ja ovddidit sámegiela 
 
Målet for tilskuddsordningen: 

Befolkningen har mulighet til å lære seg samisk og fremme språket  
Doaibmabijut /Tiltak Mihttu/Ulbmil/Mål/formål Bušeahtta /Budsjett  
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Vuolláičála/underskrift 

Namma/Navn:       

Beaivi/Dato:       

Vuolláičála/Underskrift: 

________________________________________________________________ 

Doaibmaplána sáddejuvvo/Aktivitetsplanen sendes: 
Sámediggi - Sametinget 
Ávjovárgeaidnu 50 
9730  Kárášjohka/Karasjok 
www.samediggi.no 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2020/130 -2 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Greta Larsen 

Dato:                 13.03.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
11/20 Formannskap 20.03.2020 

 

Delegerte saker Formannskap februar-mars 2020 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 

Delegerte vedtak 
  
 Seleksjon: Utvalg: 15 - Delegert Formannskap, Utvalgssaksår: 2020  Rapport generert:
 13.03.2020 

 Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato Tittel Status Saksbehandler 
 FS-DEL 990/2020 3/20 DS 11.02.2020 Vedtak - søknad om ledsagerbevis for 
funksjonshemmede - J Ina Engvoll 
 Vedtak  
1. *****  innvilges ledsagerbevis for 1 ledsager, gjeldende fra 8.11.19 til 8.11.2029.  
2. Det bes om ny søknad når ledsagerbeviset går ut, hvis det fortsatt er behov for dette.  
 FS-DEL 992/2020 4/20 DS 11.02.2020 Vedtak - Søknad om ledsagerbevis J Ina Engvoll 
 Vedtak  
1. ******* innvilges ledsagerbevis for 1 ledsager, gjeldende fra 10.2.2020 til 10.2.2025.  
2. Det bes om ny søknad når ledsagerbeviset går ut, hvis det fortsatt er behov for dette.  

 FS-DEL 1214/2020 5/20 DS 14.02.2020 Ferdigattest for skredsikring i Olderdalen J John 
Johansen 
Kåfjord kommune 
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Vedtak:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding fra 
ansvarlig søker på skredsikringsanlegg på gnr 7 bnr 56 m.fl. i Olderdalen. 
 FS-DEL 1216/2020 6/20 DS 17.02.2020 Ferdigattest for tilbygg på bolig, gnr 30, bnr 95 J John 
Johansen 
Kenneth Skogheim 
Vedtak:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding fra 
ansvarlig søker på tilbygg til boligen på gnr 30, bnr 95. 
 FS-DEL 1813/2020 7/20 DS 06.03.2020 Søknad om støtte til Norway Cup: Samarbeidslaget 
OIK, IKIL og MUIL jenter 14 F Kjersti Hovland Rennestraum 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Samarbeidslaget for OIK, IKIL og MUIL jenter 14 støttes med kroner 5 000,- til Norway 

Cup-tur i 2020. 
2. Midlene bevilges over kulturbudsjettet, budsjettpost 1.4718.453.380 
3. Rapport og enkelt regnskap kreves, og sendes kommunen innen 3 måneder etter 

gjennomførelse.  
4. Ubenyttede midler, eller midler brukt til andre formål enn omsøkt, vil kunne kreves 

tilbakebetalt.  
 
 FS-DEL 1991/2020 8/20 DS 11.03.2020 Ferdigattest for tilbygg til bolig på gnr 30, bnr 52 J 
John Johansen 
Svein H. Solbakken 
Vedtak:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding fra 
tiltakshaver for oppføring av tilbygg til bolig på 12m2 under eksisterende tak. 
 FS-DEL 2008/2020 9/20 DS 11.03.2020 Ferdigattest for garasje J John Johansen 
Per K. Langås 
Vedtak:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattest i henhold til ferdigmelding fra 
tiltakshaver for oppføring av garasje på to plan, med bebygd areal (BYA) på 66,2m2, og bruksareal 
(BRA) på 87,1m2. 
 FS-DEL 2022/2020 10/20 DS 12.03.2020 Byggetillatelse for garasje på gnr 22, bnr 58 J John 
Johansen 
Johnny Hansen 
Vedtak:  
Tillatelse:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-2, 20-4 og 21-4 godkjennes søknad 
om byggetillatelse for oppføring av garasje med bebygd areal (BYA) på 69,9m2.  
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.  
I byggesøknader etter pbl 2008, §§ 20-2, 20-4 er det tiltakshaver som er ansvarlig for at tiltaket 
utføres i tråd med plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og bestemmelser. 
 

116



Vurdering: 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2015/263 -50 

Arkiv: C20 

Saksbehandler:  Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 03.03.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
12/20 Formannskap 20.03.2020 

 

Orienteringssak: Representantskapsmøte i Nord-Troms Friluftsråd 30. mars 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Innkalling og saksliste 
2 Samarbeidsavtale 10.09.19 
3 Budsjett Nord-Troms 2020 
4 Arbeidsprogram 2020 
5 Årsrapport Nord-Troms Friluftsråd 2019 
6 Regnskap 2019 med kommentarer 
7 Regnskap Nord-Troms Friluftsråd 2019 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
Tas til orientering.  
 
 
 
 

Saksopplysninger/ vurdering: 
30. mars 2020 kl. 12.00 skal det avholdes representantskapsmøte i Nord-Troms Friluftsråd. 
Representantskapet består av ordførerne i de 4 medlemskommunene: Kvænangen, Nordreisa, 
Skjervøy og Kåfjord. Styret og administrative kontaktpersoner kan være deltakere uten 
stemmerett. Styret består av politisk valgte personer fra de 4 medlemskommunene. Per dags 
dato er styreleder Levin Mikkelsen fra Kåfjord kommune. Det skal velges nye styremedlemmer 
på representantskapsmøte 30. mars.  
 
Sakslisten lyder som følger:  
 
Sak 1: Godkjenning av innkalling, saksliste og utsendinger 
Sak 2: Velge ordstyrer og 2 representanter til å undertegne protokollen 
Sak 3: Årsmelding for 2019 
Sak 4: Regnskap med revisjonsberetning for 2019 
Sak 5: Arbeidsprogram for 2019-2020 
Sak 6: Budsjett for 2020, herunder fastsette kontingent fra deltakerkommunene 
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Sak 7: Behandle innkomne saker 
Sak 8: Valg  
 
Leder av Nord-Troms Friluftsråd, Hugo Tingvoll, ønsker saker som skal behandles på 
representantskapsmøte i hende innen 12. mars.  
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                Nord-Troms Friluftsråd   

  Et samarbeid mellom kommunene Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy       

Epost: post@utinord.no Mobil: 975 20 450 Nettside: utinord.no                         

 Se også Nord-Troms friluftsråd på Facebook 

 
 
 
Til medlemskommunene 
v/ ordfører 
 
 
          19. februar 2020  

 
Innkalling til representantskapsmøte Nord-Troms Friluftsråd  
 
Dato:  30.mars 2020 
Tid: 12.00-15.00 
Sted: Nordreisa kommunehus, formannskapssalen 
 
Styret og administrasjonsgruppa innkalles også til representantskapsmøtet, uten stemmerett.  
 
Saksliste representantskapsmøte i samsvar med samarbeidsavtalen: 
 
Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste og utsendinger 
 
Sak 2 Velge ordstyrer og 2 representanter til å undertegne protokollen 
 
Sak 3 Årsmelding for 2019  
Vedlagt følger årsmelding.  
 
Innstilling: 
Representantskapsmøtet vedtar årsmelding for 2019.  
 
Sak 4 Regnskap med revisjonsberetning for 2019 
Vedlagt følger regnskapet slik det foreligger fra Skjervøy kommune, som er friluftsrådets 
administrative vertskommune. Regnskapet inngår som en del av kommunens totale regnskap, som vil 
bli godkjent av revisor. Skjervøy kommunes økonomisjef vil til årsmøtet bekrefte at vedlagte 
regnskap stemmer og er revidert som en del av kommunens øvrige regnskap.  
 
Innstilling: 
Representantskapsmøtet vedtar regnskap for 2019. 
 
Sak 5 Arbeidsprogram for 2019-2020 
Håndbok for 2019-2019 med årlige arbeidsprogram ble vedtatt årsmøte 2019. Det foreslås at dette 
legges til grunn for det videre arbeid også for 2020, da med følgende tilføyelse under pkt. 2 – Frisk i 
friluft i Nord-Troms: 
 
Samarbeid med kommunene om tilrettelegging av friluftsliv, naturopplevelser og fysisk aktivitet for 
eldre tas med i arbeidsprogrammet. Dette som en del av regjeringens reform: «Leve hele livet».  
 
Arbeidsprogrammet skal være utsendt til medlemskommune for distribusjon til kommunestyret etc.  
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                Nord-Troms Friluftsråd   

  Et samarbeid mellom kommunene Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy       

Epost: post@utinord.no Mobil: 975 20 450 Nettside: utinord.no                         

 Se også Nord-Troms friluftsråd på Facebook 

 
Innstilling: 
Representantskapsmøtet viderefører Handbok for 2019-2021 med arbeidsprogrammet for 2020 med 
den tilføyelse at oppfølging av «Leve hele livet» i samarbeid med medlemskommunene inngår som 
arbeidsområde. 
 
Sak 6 Budsjett for 2020, herunder fastsette kontingent ra deltakerkommunene 
Vedlagt følger budsjett for 2020. Dette tar utgangspunkt i budsjett og regnskap for 2019.  
 
Det foreslås ikke å gjøre endring i kontingentsats på kr 25,- pr. innbygger vedtatt på årsmøtet i 2018. 
 
Innstilling: 

1. Representantskapsmøtet vedtar budsjett for 2020. Medlemskontingenten for 2021 fastsettes 
til kr 25,- pr. innbygger.  

 
 
Sak 7 Behandle innkomne saker. 
Ingen innkomne saker.  
 
Sak 8 Valg 
 a) Styre 
 b) Styrets leder og nestleder 
 
Med utgangspunkt i vedtektene/samarbeidsavtalen skal det velges et styre bestående av én person 
(med politisk forankring) fra hver medlemskommune. Det er ordførerne som er valgkomite, og som 
dermed må avklare hvem fra kommunen som skal inngå i styret. Kommunene bes framskaffe to 
personer, en av hvert kjønn, slik at årsmøtet kan vedta et styre der kjønnsbalansen også er ivaretatt.  
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Vedtatt på årsmøte 15. oktober 2019 

 

SAMARBEIDSAVTALE1 FOR NORD-TROMS FRILUFTSRÅD ORGANISERT SOM 
KOMMUNALT OPPGAVE-FELLESSKAP ETTER KOMMUNELOVENS KAPITTEL 19 

Kommunene Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy har gjort vedtak om å organisere Nord-Troms 
Friluftsråd som Kommunalt Oppgavefellesskap (KO) etter Kommunelovens kapittel 19. 

 
§ 1 OPPGAVEFELLESSKAPETS NAVN2 

Oppgavefellesskapets navn er Nord-Troms Friluftsråd, kommunalt oppgavefellesskap, som 
kan forkortes Nord-Troms Friluftsråd (KO), og er i det følgende benevnt «Friluftsrådet». 

 
 

§ 2 DELTAKERKOMMUNER 
Friluftsrådet består av kommunene Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy. Tilslutning 
fra nye deltakerkommuner må godkjennes av representantskapsmøtet. 

 
§ 3 FORMÅL 

Friluftsrådet skal i samarbeid med deltakerkommunene, andre offentlige myndigheter og 
organisasjoner, fremme allsidig og miljøvennlig friluftsliv i den regionen deltakerkommunene 
omfatter, til beste for befolkningens trivsel og helse. Friluftsrådet skal fungere som et kompe-
tansesenter for friluftsliv for deltakerkommunene og andre samarbeidsparter. Friluftsrådet kan 
avgi høringsuttalelser og engasjere seg i saker av betydning for friluftsliv i deltaker-
kommunene. Konkrete arbeidsoppgaver og arbeidsdeling mellom friluftsrådet og 
deltakerkommunene fastsettes gjennom årlige arbeidsplan som vedtas på representantskaps-
møtet.3 

 
§ 4  ORGANISASJON 

Friluftsrådets faste organer er representantskapet, styret, samarbeidsgruppe4 og daglig leder 
som står for den daglige driften. 
Friluftsrådet er tilsluttet Friluftsrådenes Landsforbund. 
 

 
 
 

 
1 Kommuneloven forutsetter at det inngås samarbeidsavtale (§ 19-4) når kommunene etablerer et Kommunalt 
oppgavefellesskap. Samarbeidsavtalen erstatter tidligere vedtekter i friluftsrådene. 
2 Oppgavefellesskapets navn skal framgå av Samarbeidsavtalen 
3 Hvilke oppgaver og hvilken myndighet som er lagt til oppgavefellesskapet skal framgå av Samarbeidsavtalen. 
4 Det er etter Kommuneloven bare krav om representantskap, og styret kan være identisk med 
representantskapet. FL anbefaler imidlertid at en har eget styre, samarbeidsgruppe og tilsatt daglig leder. 
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§ 5  REPRESENTANTSKAPSMØTE5 
Representantskapsmøtet er friluftsrådets øverste myndighet. Ordinært representantskapsmøte 
holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Representantskapsmøtet består av ordfører, 
eller den vedkommende utpeker, valgt for kommunestyreperioden. 
 
Representantskapsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av kommunene deltar.  
 
Representantskapsmøtet skal innkalles med minst 4 ukers skriftlig varsel. Saksliste og 
saksdokument skal følge innkallingen. 
 
Med unntak av endringer i samarbeidsavtalen, jfr. § 9, treffes beslutninger med vanlig flertall. 
 
Representantskapsmøtet skal behandle: 
1. Godkjenning av innkalling, saksliste og utsendinger. 
2. Velge ordstyrer og 2 representanter til å undertegne protokollen. 
3. Styrets årsmelding som skal redegjøre for gjennomføring av fjorårets arbeidsplan og 
forøvrig ivareta deltakerkommunenes krav til rapportering.6 
4. Regnskap med revisjonsberetning. 
5. Arbeidsplan 7 
6. Budsjett, herunder årlig innskudd (kontingent), og eventuelt prosjekttilskudd eller andre 
bidrag fra deltakerkommunene8. 
7. Behandle innkomne saker. 
8. Valg 
 a) Styre9 
 a) Styrets leder og nestleder 
 b) Valgkomite 

c) Revisor 
 
Styret består av ett medlem fra hver deltakerkommune. I styret skal begge kjønn være 
representert i samsvar med Kommunelovens bestemmelser. Styremedlemmene velges for to 
år, mens leder og nestleder er på valg hvert år.  
 
Det foretas skriftlig valg hvis noen krever det. Ved stemmelikhet avgjøres valg ved 
loddtrekning.  
 
 

 
5 Kommuneloven forutsetter at det framgår av Samarbeidsavtalen hvor mange medlemmer den enkelte 
deltaker skal ha i representantskapet. Representantskapet erstatter det som friluftsrådene tidligere har kalt 
årsmøte. FL anbefaler at alle kommuner er representert i Representantskapet. Hvert friluftsråd avgjør om alle 
kommunene skal ha lik representasjon eller om den skal differensieres etter kommunenes størrelse. Dette må 
framgå av samarbeidsavtalen. 
6 Kommuneloven krevet at Samarbeidsavtalen skal inneholde hva oppgavefellesskapet skal rapportere til 
deltakerne om. 
7 Kommuneloven krever at det av samarbeidsavtalen skal framgå hvilke oppgaver og hvilken myndighet som er 
tillagt oppgavefellesskapet. Dette ivaretas gjennom formål (§2) og denne bestemmelsen om at 
representantskapet behandler arbeidsplan. 
8 Kommuneloven krever at det skal framgå av samarbeidsavtalen deltakernes innskuddsplikt og plikt til å yte 
andre bidrag til oppgavefellesskapet. 
9 Det er etter Kommuneloven representantskapet som har myndighet til å opprette andre organer til styrings 
av oppgavefellesskapet, og det er derfor representantskapet som oppnevner/velger styret. Hvis ikke alle 
deltakerkommunene er representert i styret, foretar representantskapet valg av styre, jf alternativ 2 i § 4. 
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§ 6 EKSTRAORDINÆRT REPRESENTANTSKAPSMØTE 
Ekstraordinært representantskapsmøte kan holdes etter innkalling fra styret eller når 
representantskapsmedlemmer fra 2 eller flere av deltakerkommunene krever det. 
Ekstraordinært representantskapsmøte skal innkalles med minst 3 ukers varsel, og det skal 
framgå av innkallingen hvilke saker som skal behandles. Ekstraordinært 
representantskapsmøte kan bare behandle saker som er nevnt i innkallingen. Ekstraordinært 
representantskapsmøte er beslutningsdyktig når minst halvparten av kommunene deltar. For 
vedtak gjelder de samme regler som for representantskapsmøtet. 
 

 § 7 STYRE 
Styret skal behandle følgende: 
1. Tilsette daglig leder og fastsette instruks for denne. 
2. Fremme Friluftsrådets oppgaver i samsvar med samarbeidsavtale og årsmøtevedtak. 
3. Lede Friluftsrådets løpende virksomhet i samsvar med samarbeidsavtale og arbeidsplan og 
stå for økonomistyring i samsvar med vedtatt budsjett. 
 
Styret kan velge et arbeidsutvalg til å forberede saker for styret og fatte vedtak etter nærmere 
delegering fra styret, og nedsette utvalg til å ivareta nærmere avgrensa oppgaver som 
lønnsutvalg, utvalg for konkrete prosjekter m.v.  
 
Det skal føres protokoll fra styremøtene som bl.a. sendes deltakerkommunene. 
 

  § 8 SAMARBEIDSGRUPPE10 
Samarbeidsgruppa består av ett medlem fra hver kommuneadministrasjon, utpekt av den 
enkelte kommune. Medlemmene bør representere den eller de etater/enheter som arbeider 
med friluftsliv i den enkelte kommune. Friluftsorganisasjoner kan også tilbys plass i 
samarbeidsgruppa. 
Samarbeidsgruppa behandler saker av praktisk- og administrativ karakter, og er et forum for 
samordning og erfaringsutveksling. Samarbeidsgruppa kan bistå daglig leder med å forberede 
saker for styret.  
 

§ 9 ØKONOMI 
Friluftsrådet er et eget rettssubjekt som fører eget regnskap11. 
 
Deltakerkommunene skal betale et årlig tilskudd til Friluftsrådet (kontingent). Denne 
fastsettes av representanskapsmøtet som en sum per innbygger i medlemskommunene12. 
Vedtak på representantskapsmøte om indeksregulering av kontingenten etter deflator er 
endelig. Vedtak om kontingentøkning ut over dette må godkjennes av deltakerkommunene. 
 

 
10 Det er ikke formelt krav om å opprette slik samarbeidsgruppe, men FL anbefaler at en har det fro å sikre god 
rolle- og arbeidsdeling med deltakerkommuner og eventuelt friluftslivsorganisasjoner i regionen. 
11 Det er krav i Kommuneloven om at det skal framgå av samarbeidsavtalen om Friluftsrådet er eget 
rettssubjekt. FL anbefaler at en fastslår at Friluftsrådet er eget rettssubjekt, men hvert Friluftsråd velger dette. 
Friluftsråd som er egne rettssubjekt vil på lik linje med tidligere være berettiga moms-kompensasjon.  
12 Hvert friluftsråd står fritt til å vurdere hvordan det årlige tilskuddet fastsettes, herunder om det skal 
fastsettes en grunnsum eller minimumskontingent i tillegg til beløp per innbygger. 
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Friluftsrådet har myndighet til å ta opp lån13 og pantsette eiendom og verdier etter vedtak på 
representantskapsmøte eller ekstraordinært representantskapsmøte. 
 

 § 10 EIERANDELER14 
Den enkelte deltakerkommune har like eierandeler i oppgavefellesskapet og like 
ansvarsandeler for fellesskapets forpliktelser. 
 

§ 11 ENDRINGER I SAMARBEIDSAVTALE 
Endring av vedtektene kan bare gjøres på representantskapsmøte eller ekstraordinært 
representantskapsmøte. Endring av samarbeidsavtalen krever 2/3 flertall.  
 
 

§ 12 UTTREDEN15 
Den enkelte deltakerkommune kan med skriftlig varsel tre ut av Friluftsrådet tidligst et år etter 
at vedtak om utmelding er gjort. Deltakerkommunen som har trådt ut av Friluftsrådet overtar 
da de oppgaver som Friluftsrådet har utført for kommunen. Dersom Friluftsrådet eier 
friluftsområder i en kommune som trer ut av Friluftsrådet, skal eiendommen overføres til 
vedkommende kommune. Ut over dette har ikke kommuner som trer ut av Friluftsrådet, krav 
på eiendommer eller verdier. 
 

§ 13   OPPLØSNING 
Vedtak om oppløsning av Friluftsrådet kan kun gjøres på ordinært representantskapsmøte, og 
krever 2/3 flertall blant frammøtte stemmeberettiga. Ved oppløsning av Friluftsrådet overføres 
eiendommer som Friluftsrådet eier til vedkommende kommune, og alle oppgaver overtas av 
kommunene hver for seg. Friluftsrådets netto likvide midler fordeles mellom medlems-
kommunene etter folketall. 
Ved oppløsning av Friluftsrådet overføres Friluftsrådets arkiv til den kommunen som 
Friluftsrådet er lokalisert til.16 
 

§ 14 TOLKNING AV SAMARBEIDSAVTALEN - VOLDGIFT 
Dersom det oppstår tvist mellom deltakende kommuner om forståelsen av samarbeidsavtalen 
og en ikke kommer til enighet i minnelighet, skal tvisten avgjøres ved voldgift iht 
tvistemålsloven. 
 

§ 15   IKRAFTTREDEN 
Samarbeidsavtalen trer i kraft 1. januar 2020. 
 

 
13 Det er krav i Kommuneloven om at det skal framgå av samarbeidsavtalen om Friluftsrådet skal ha myndighet 
til å ta opp lån. FL anbefaler at Friluftsrådet har myndighet til å ta opp lån, men hvert Friluftsråd velger dette. 
14 Kommuneloven krever at samarbeidsavtalen avklarer eierandeler og forpliktelser. FL foreslår den enkleste 
løsningen med at alle deltakerkommunene har like andeler. Et alternativ er at det fordeles forholdsvis etter 
innbyggertall i deltakerkommunene. 
15 Kommuneloven krever at det framgår av Samarbeidsavtalen hvordan deltakerne kan tre ut av samarbeidet 
og hvordan samarbeidet skal oppløses. 
16 Kommuneloven krever at det er fastlagt hvem som overtar Friluftsrådets arkiv ved oppløsning. FL foreslår en 
formulering om at det overtas av kontorkommunen, men et alternativ er at en navngir hvilken kommune. 
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Konto Tekst R - 2015 R - 2016 R - 2017 R - 2018 B - 2019 R - 2019 B - 2020
10100 Lønn 367870 333210 355619 852000 586959 834000
10203 lønn andre vikarer 110880 83440 1500 100000 0
10302 Lønn annen ekstrahjelp 11220 46367 30437 70000 88344 100000
10506 Overskudd trekkpliktige ytelser 1883 2453
10510 Div. trekkpliktige ytelser 1433 3214 211095 5000 41543 50000
10900 Pensjon 61102 67398 59562 142000 94126 137000

Lønn inkl. sosiale utgifter 532881 552505 533629 660096 1169000 813425 1121000
11000 Kontorutgifter 68233 78981 155962 100000 186286 175000
11150 Matvarer 907 4675 10838 10000 19180 20000
11153 Bevertning/representasjon 5388 2840 11769 15000 0 15000
11201 Andre driftsutgifter 1000529 1274117 1063702 1890000 2143005 1740000
11202 Arbeidstøy 1919 0 0 16564 5000
11203 Forbruksvarer 0 233 0 0 0
11219 Hotell/overnatting 2352 5685 5000
11223 Hotell/overnatting 35197 0 718 0 0 1000
11300 Telefon 10743 6352 12000 0 0
11303 Gebyrer bank/post/netttbutikk 15814 14612 10000 11469 12000
11304 Internett 5359 4439 10000 5120 6000
11500 kurs/opplæring 8852 0 0 0 0
11600 Skyss og kost 35370 22898 71034 60000 47682 60000
11700 Drivstoff 815 0 0 0
11703 Transport via lønn 40706 9363 32366 30000 59284 60000
11704 Skyss skole og barnehage 4000 0 10000
11705 Transport 28654 43419 11050 20000 14655 15000
11900 Husleie 48060 52000 89239 102000
11954 Kontingenter 39960 40000 41750 45000
12000 Inventar og utstyr 380069 329492 142452 60000 68597 100000
12202 EDB-utstyr 17831 0 10000 49151 4000
13500 Teknisk kjøp fra andre komm. 21450 0 115000 0 0
14701 Tap på fordringer 140 2225 0
14709 Div. tilskudd til andre 23466 0 0
15500 Avsetning til bundet driftsfond 675092 139154 669194 80690 0 0 0

Budsjett Nord-Troms Friluftsråd 2020
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Øvrige utgifter 1498763 1818468 2463552 1694144 2434000 2759892 2375000

Sum utgifter 2031644 2370973 2997181 2354240 3603000 3573317 3496000

16000 Deltakeravg./egenandeler 307730 161557 6850 0 52500 50000
16200 Salgsinntekter 40900 180170 191465 200000 357382 350000
16511 Div. salgsinntekter m/mva 51211 221746 249546 200000 161457 150000
17000 Tilskudd fra staten 460000 770000 15000 500000 800000 500000
17300 Tilskudd fra fylkeskomm. 375000 415000 835500 600000 411000 800000
17500 Medlemskontingent komm. 0 0 149352 230000 277925 275000
17701 Tilskudd fra andre 1136133 1249213 906527 1200000 1248808 1200000
19500 Bruk av bundet driftsfond 0 0 0 673000 264245 171000

Sum inntekter 2031644 2370973 2997686 2354240 3603000 3573317 3496000

Prosjektnr.
401 Ut i NORD 100000 100000
402 Friluftsskoler 100000 100000
403 Skilting av turløyper 181000 200000
404 Utstyr 100000 0
405 Folkehelse 120000 100000
406 Skoler og barnehager 80000 60000
407 Flyktninger 70000 50000
408 Anlegg og tilrettelegginger 100000

Dagsturhytter 500000
Andre tilretteleggingstiltak 100000

409 Marin forsøpling 0 500000
410 Turer og arrangment 30000 30000

881000 1740000

1594899
171000
143899Sum

Bruk bundet driftsfond 2020
Bundet driftsfond - sum 2015-2019
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    Arbeidsprogram 2020 
 
Arbeidsprogrammet bygger på allerede vedtatt Håndbok for 2019-2021   
           
 
Visjon: 
Nord-Troms Friluftsråd vil i samarbeid med kommunene Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy 
oppnå naturopplevelser, bedre helse og økt trivsel.  
 
Vårt hovedmål: 
Nord-Troms Friluftsråd skal bistå kommunene og arbeide på en slik måte at det oppnås resultater 
som kommer innbyggerne og friluftslivet til gode. Resultater som kommunene vanskelige kan oppnå 
alene og uten et interkommunalt samarbeid.  
 
Tiltak: 

• Ha tett kontakt med medlemskommunene og få til gode samarbeidsrutiner om 
arbeidsoppgaver, møter i administrasjonsgruppa og styremøter. 

• Være en ressurs for kommunene i forhold til at det oppnevnes personer til 
administrasjonsgruppa, og være tilgjengelig for opplæring av disse.   

• Gjennomføre minst ett kontaktmøte med medlemskommunene der bred tverrsektoriell 
deltakelse er målet. Kommunene kan gjennomføre flere, uten friluftsrådets deltakelse. 
Gjennomgang/planlegging av arbeidsprogram og årsrapport vil være sentrale saker på slike 
fellesmøter.  

• Delta på møter i kommunestyrene for å orientere om Nord-Troms Friluftsråd.  
• Gjennomføre et årlig ”Friluftsforum Nord-Troms” som skal være en samling der ulike aktører 

fra kommunene, organisasjonene, reiselivet og andre inviteres.  
• Bidra til å videreføre gode samarbeidsrutiner med fylkets øvrige friluftsråd, Troms og 

Finnmark fylkeskommune, Forum for natur og friluftsliv og andre.  
• Følge opp arbeidet med nettsiden og Facebook.  
• Videreføre samarbeidet med Skjervøy kommune, friluftsrådets administrative 

vertskommune. 
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1. Ut i NORD, JuleSPREK og Ut og Plukk 
 
Mål: 
Ut i NORD, JuleSPREK og Ut og Plukk, skal være sentrale aktiviteter i arbeidet med friluftsliv, fysisk 
aktivitet og folkehelse.  
 
Målet er god deltakelse blant det brede lag av befolkningen, ikke minst for særlig prioriterte 
målgrupper. Kvalitet skal kjennetegne alle ledd i planlegging og gjennomføring av aktivitetene. 
 
Årshjul: 
1. febr.:  Frist kommunene for å avklare hvilke turer som skal være med i Ut i NORD. 
15. mars: Frist kommunene for å gjøre ferdig turbeskrivelser til turer i Ut i NORD. 
15. mai: Sesongstart Ut i NORD (øvrige turer kommer enten innen 1. juni, 15. juni eller 1. juli). 
20. okt.: Frist kommunene for å avklare turer med turbeskrivelse som skal være med i 

JuleSPREK. 
31. okt.: Sesongslutt Ut i NORD 
1. des.:  Oppstart JuleSPREK (første fredag i adventstiden) 
 
Oppgaver kommunen: 

• Få på plass en god organisering med arbeidsgruppe/kontaktpersoner som kan bidra i 
forbindelse med planlegging av gjennomføring. Dvs. en gruppe som sammen med 
kommunen kan gjennomføre oppgaver som framgår av årshjul og kontrollskjema for turer.  

• Bidra i arbeidet med informasjon og markedsføring slik at aktiviteten gjøres godt kjent for 
fastboende og tilreisende.  

• Forankre aktivitetene i folkehelsearbeidet slik at deltakelsen og effekten/resultatene kan bli 
så god som mulig. Tenk inaktive, funksjonshemmede, flyktninger, ungdom, barnehage (som 
kanskje kan få en egen Ut i NORD-barnehage). 

• Avklare om «Krus på en dag» skal gjennomføres, samt avklare gjennomføringen av «På tur 
med ordføreren» i forhold til Ut i NORD. 
  

Oppgaver Nord-Troms Friluftsråd: 
• Følge opp kommunene med tilstrekkelig informasjon og veiledning, herunder opplæring i 

bruk av utinord.no og ut.no.  
• Gjøre nettsiden så brukervennlig som mulig og klargjøre nettsiden med turer og aktuell 

informasjon i forbindelse med Ut i NORD og JuleSPREK. Ha all nødvendig informasjon på 
plass til sesongstart og underveis mens aktivitetene pågår.  

• Følge opp kommunene med kodeark, skilt og turkasser.  
 
Kontrollskjema turer 
 

1. Har turen en kort, presis og god turbeskrivelse? 
2. Er pilpunktet rett plassert på nettsiden? 
3. Er det GPS-spor inntegnet på nettsiden? 
4. Hvis ja. Inntegnet manuelt eller med GPS? 
5. Rett avkryssing, rullestol (elektrisk) og barnevogn 
6. Er turen gradert rett? (grønn, blå, rød eventuelt svart) 
7. Er skilt satt opp ved veien der turen starter? 
8. Er det skilt underveis i stikryss og ellers der det er mulig å gå feil? 
9. Er turen merket? 
10. Går turen på sti som kan følges? 
11. Er kodearket kommet på plass? 
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12. Er kassen merket med Ut i NORD? 
13. Er det god turkasse på plass? 
14. Har turen en kontaktperson/turvaktmester? 
15. Er det spesielle konflikter å være klar over? (grunneier, vernemyndigheter etc.) 

 
Særskilt for Ut og Plukk 
Ut og Plukk er en felles nettside og aktivitet som friluftsrådene i Nord-Norge samarbeider om. Målet 
er å løfte fram bærplukking som friluftslivsaktivitet og høstingstradisjon. Kommunene og friluftsrådet 
må i fellesskap spre informasjon og arbeide for så stor deltakelse som mulig.  
 
I tillegg til bærplukking har utogplukk.no også en egen modul for registrering av turer der 
strandrydding er målet.  
 
2. Frisk i friluft i Nord-Troms 
 
Mål: 
Friluftsliv og fysisk aktivitet i friluft skal gi innbyggerne i Nord-Troms bedre helse og økt livskvalitet. 
For å lykkes, må dette bli en viktig del av folkehelsearbeidet i kommunene.  
 
Oppgaver kommunen: 

• Utpeke kontaktperson(er) til nettverksgruppa som skal arbeide med – Frisk i Friluft i Nord-
Troms.  

• Avklare hvilke av disse fokusområdene kommunen ønsker å prioritere gjennom nettverket: 
o Ut i NORD (og tilsvarende) til nye og prioriterte målgrupper. 
o Fysisk tilrettelegging med opparbeidelse av turstier-/løyper, bålplasser, gapahuk, 

dagsturhytte etc.  
o Aktivitetsgrupper som f.eks. Aktiv på dagtid, friluftsgruppe, trille-/turgruppe for 

ferske foreldre, Turvenn (tatt med her og utgår som eget punkt slik det er i 
håndboka)  

o Friluftsliv for personer med funksjonsnedsettelser og andre med særskilte behov 
(f.eks. rus og psykiatri) der det eksisterer et behov for særskilt tilrettelegging (tatt 
med her og utgår som eget punkt slik det er i håndboka). 

o Friluftslivets uke (og andre turer, aktiviteter og arrangement) 
o Nytt tiltak i arbeidsprogrammet:  

«Leve hele livet» - Regjeringens reform for en bedre alderdom.  
o Annet – Hva: 

• Avklare hvilke samfunns-/helseutfordringer kommunen ønsker å ha fokus på i 
folkehelsenettverket: 

o Sykefravær 
o Fedme og overvekt 
o Inaktivitet 
o Psykisk helse 
o Muskel- og skjelettutfordringer 
o Hjerte- og lungeutfordringer 
o Rus og psykiatri 
o Særskilt når det gjelder barn og ungdom 
o Annet – Hva: 

• Bidra med erfaringer fra egen kommune til folkehelsenettverket.  
• Følge opp det arbeidsprogram som kommunenes kontaktpersoner/samarbeidsgruppe i 

fellesskap kommer fram til.  
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Oppgaver Nord-Troms Friluftsråd: 
• Lede folkehelsenettverket og koordinere arbeidet med å få til et felles arbeidsprogram med 

årshjul.  
• Søke midler som kommer kommunene og folkehelsenettverket til gode.  
• Følge opp kommunene med utgangspunkt i arbeidsprogrammet.  
• Formidle litteratur, informasjon og kompetansehevende tiltak som kommunen kan 

nyttegjøre seg.  
 

 
3. Friluftskort – grunnopplæring i friluftsliv 
 
Mål: 
Igangsette tiltaket og ha som mål å få til grunnopplæring i så mange kommuner som mulig, helst alle.  
 
Oppgaver kommunen: 

• Bistå friluftsrådet i arbeidet med å skaffe instruktører lokalt som kan gjennomføre 
grunnopplæringen.  

• Rekruttere deltakere og hjelpe til med praktisk gjennom av grunnopplæringen. 
 
Oppgaver Nord-Troms Friluftsråd: 
Gjøre ferdig undervisningsmaterialet som skal brukes i forbindelse med opplæringen.  

• Rekruttere instruktører og drive opplæring og veiledning av disse.  
• Markedsføre grunnopplæringen slik at det kan rekruttere deltakere som gjør det mulig med 

gjennomføring i flere kommuner.  
 

 
4. På tur med ordføreren og bålsamtaler 
 
Mål: 
Gjennomføre ordførerturer i alle kommuner. Oppnå bred og god deltakelse, gjerne med personer fra 
særskilt prioriterte målgrupper. Dette skal være lavterskelturer som gjør det mulig for mange å delta.  
 
Oppgaver kommunen: 

• Innen 1. april bestemme dato og finne sted/turmål.  
• Avklare i god tid før turen hvem som skal være med som samarbeidspartner(e). 
• Sammen med ordfører avklare om bålsamtale er aktuelt (dato, tema, målgruppe). 

 
Oppgaver Nord-Troms Friluftsråd: 

• Søke tilskudd 
• Hjelpe til med informasjon og markedsføring 

 
 
 
 

5. Friluftsskoler  
 
Mål: 
Gjennomføre friluftsskoler i skoleferiene med et allsidig og godt innhold, ledet at dyktige ledere og 
med bred og god deltakelse. Målet er å få dette til i så mange medlemskommuner som mulig, helst 
alle. 
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Suksesskriterierier for å lykkes: 
• Finn de rette lederne. 
• Finn den rette plassen for å gjennomføre friluftsskolen. 
• Få ut informasjon og få med deltakere.  

 
Oppgaver kommunen: 

• Bidra i arbeidet med å finne ledere fra egen kommune, eventuelt en organisasjon som kan 
påta seg oppgaven.  

• Bidra med å finne egnet sted for å gjennomføres friluftsskolen.  
• Bidra i arbeidet med å spre informasjon og rekruttere deltakere til friluftsskolen.  

 
Oppgaver Nord-Troms Friluftsråd: 

• Hjelpe til i arbeidet med å rekruttere ledere og foreta opplæring/veiledning av disse.  
• Følge opp Facebook-gruppa «Ledere friluftsskoler i Nord-Troms og Finnmark».  
• Søke tilskudd og ha det økonomiske- og personalmessige ansvar. 
• Avklare forsikring av ledere og deltakere.  
• Markedsføring og informasjon. 
• Koordinere påmelding. 

 
 
6. Friluftsliv for personer med innvandrerbakgrunn 
 
Mål: 
Arbeide for å gjøre friluftsliv til en del av hverdagen for tilflyttere med utenlandsk bakgrunn. Dette 
for å skape trivsel, tilhørighet og deltakelse/engasjement. 
 
Oppgaver kommunen: 

• Avklare om arbeidsområdet er aktuelt for kommunen, og i så fall utpeke kontaktperson som 
friluftsrådet kan forholde seg til.  

• Følge opp det arbeidsprogram som kommunenes kontaktpersoner/samarbeidsgruppe i 
fellesskap kommer fram til.  

 
Oppgaver Nord-Troms Friluftsråd: 

• Søke tilskudd.  
• Lede samarbeidsgruppa/nettverket og bidra til at det blir utarbeides et arbeidsprogram som 

kommunene og friluftsrådet i fellesskap blir enige om å gjennomføre.  
 
 
8. Marin forsøpling og strandrydding 
 
Mål: 
Arbeide for å at det gjennomføres strandrydding i så mange som kommuner som mulig, og med stor 
mobilisering der mange aktører deltar i arbeidet.  
 
Oppgaver kommunen: 

• Sørge for at det blir gjennomført en kartlegging som viser hvilke steder i kommunen som det 
er nødvendig å få ryddet.  

• I samarbeid med lokale aktører, herunder organisasjoner og Avfallsservice AS, bidra til at 
rydding blir gjennomført på prioriterte stedet og i samsvar med de bevilgninger som blir stilt 
til disposisjon. 
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Oppgaver Nord-Troms Friluftsråd: 
• Søke Miljødirektoratet om tilskudd. 
• Koordinere arbeidet i samsvar med de midler som blir bevilget.  
• Samarbeide med Avfallsservice AS, organisasjoner og kommuner som er involvert i arbeidet.  
• Arbeid for at flere privatpersoner registrerer sin strandrydding på utogplukk.no 

 
9. Læring i friluft - samarbeid med skoler og barnehager  
 
Mål: 
Oppnå skoler som vektlegger: 

1. Læring i friluft, dvs. som kartlegger og bruker læresteder i nærmiljøet i tillegg til 
klasserommet og skolebygget.  

2. Målet om 1 time daglig fysisk aktivitet for alle.  
3. Kompetansemålene om friluftsliv i skolen.  

 
Oppnå barnehager som: 

1. Arbeider for mer og bedre utetid.  
 
Oppgaver Nord-Troms Friluftsråd: 

• Utarbeide samarbeidsavtaler med de skoler og barnehager som deltar i samarbeidet/nett-
verkene.  

• Lede skolenettverket og barnehagenettverkene og koordinere arbeidet med å få til 
arbeidsprogram for nettverkene.  

• Søke midler som kommer de skoler og barnehager som deltar i nettverkene til gode.  
• Følge opp skolene og barnehagene med utgangspunkt i arbeidsprogrammene  
• Formidle litteratur, undervisningsopplegg og kompetansehevende tiltak som skolene og 

barnehagene kan ha nytte av.  
 

Oppgaver kommunene (skoler og barnehager): 
• Utpeke kontaktperson til skolenettverket og barnehagenettverkene. 
• Bidra med erfaringer fra egen skole og barnehage til nettverkene. 
• Arbeide for å forankre «Læring i friluft» blant skolens og barnehagens ansatte og blant 

foreldre/foresatte. 
• Følge opp skolenettverkets barnehagenettverkenes arbeidsprogram.  

 
 
10. Bygging av dagsturhytter 
 
Mål: 

• I samarbeid med arkitektfirmaet Biotope bygge dagsturhytte i alle de medlemskommuner 
som ønsker det.  

• Søke samarbeid med Gjensidigestiftelsen, Troms Fylkeskommune og andre slik at det blir 
økonomisk mulig for kommunene å bidra til at dagsturhyttene blir realisert.    

•  
Oppgaver kommune: 

• Avklare gjennom politisk behandling om kommunen ønsker dagsturhytte i sin kommune.  
• Avklare hvor i kommunen dagsturhytta ønskes bygd.  
• Søke spillemidler til bygging av dagsturhytte og sørge for at prosjektet kommer med i 

anleggsplanen/handlingsprogram, som er et krav for å kunne søke spillemidler.  
• Ta ansvar for realisering (byggherre). 
• Ta ansvar for drift og vedlikehold.  
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Oppgaver Nord-Troms Friluftsråd: 

• Framskaffe midler ved å søke Gjensidigestiftelsen og andre. 
• Videreføre samarbeidet med Biotope, herunder sørge for detaljprosjektering. 

 
Bilde: dagsturhytte 
 
11. Statlig sikring av friluftslivsområder 
 
Mål: 

• Gjennomføre prosesser i samarbeid med kommunene, som bør føre til flere statlig sikrede 
friluftslivsområder (tillegg til de få som finnes i Nord-Troms i dag).  

 
Nye tiltak i forhold til håndboka: 
 
Områder som vurderes for søknad og oppfølging: 

• Olgola/Sørstraumen, Kvænangen 
• Løkvoll/Manndalen, Kåfjord 
• Paulinavannet Lauksundskaret, Skjervøy 

 
Bakgrunn - Faglig ballast 
 
Hvorfor statlig sikring? 
På Miljødirektoratets nettside naturbase.no framgår at: 

• Allemannsretten og friluftsloven gir folk rett til ferdsel og opphold i utmark, uavhengig av 
hvem som eier arealet, og er dermed det viktigste grunnlaget for friluftsliv i Norge.  

• Kommunene kan sikre arealer for friluftsliv gjennom planlegging etter plan- og bygningsloven 
og i enkeltsaker som berører friluftslivsverdier.  

• De viktigste friluftslivsområdene bør være tilgjengelige og attraktive å ta i bruk for allmenn-
heten. Utfordringer knyttet til tilgjengelighet og tilrettelegging kan løses gjennom statlig 
sikring.  

• Enkelte arealer er det ekstra viktig for det offentlige å ha råderett over – både for å utvikle 
dem som friluftslivsområder, og for å sikre dem for dagens og framtidige generasjoner. 
Sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder er en langsiktig investering.  

 
Hva kan det søkes støtte til?  
Miljødirektoratet kan medvirke til kjøp eller avtaler om varig bruksrett for friluftslivsarealer, samt til 
grunnleggende tilrettelegging slik at områdene raskt kan tas i bruk. I Nord-Troms vil kjøp i få tilfeller 
være aktuelt. Her vil det i stedet være aktuelt å sikre seg varig bruksrett gjennom servituttavtaler.  
 
Hva slags områder bør sikres?  
I første rekke bidrar staten til sikring av:  
 

• Populære områder der allmennhetens bruk er så stor at den overstiger det grunneier må 
akseptere i henhold til allemannsretten. 

• Områder der det er behov for fysisk tilrettelegging for å ivareta arealet og sikre allmenn-
hetens bruk.  

• Områder som er utsatt for stort utbyggingspress og samtidig har en nøkkelfunksjon – for 
eksempel som del av en sammenhengende grønnstruktur eller kyststi.  
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Spesielt andre kulepunkt er det som vil være mest aktuelt for Nord-Troms.  
 
Statlig sikring innebærer at sentrale og lokale myndigheter går sammen om å skaffe råderett over 
nøkkelområder og tilrettelegger for friluftsliv, slik at flest mulig får tilgang til flotte naturopplevelser. 
Initiativet må komme fra kommunene eller de interkommunale friluftsrådene. Dette skriver Miljø-
direktoratet i sin publikasjon «Friluftsliv for alltid – Statlig sikring og tilrettelegging av 
friluftslivsområder».  
 
Oppgaver kommune: 

• Igangsette administrative og politiske prosesser der behov, ønsker og muligheter for statlig 
sikrede friluftsområder vurderes.  
 

Oppgaver Nord-Troms Friluftsråd: 
• Bidra til at kommunene har tilstrekkelig informasjon om ordningen med statlig sikring av 

friluftslivsområder og tilhørende tilskuddsordninger.  
• Bidra til at det settes i gang prosesser i kommunene med å avklare behov og muligheter. 
• Bistå kommunene i arbeidet med å søke tilskudd til statlig sikring. 

 
Mer informasjon: naturbase.no (Miljødirektoratet).  
 
 
12. Skilting og merking av turløyper 
 
Mål: 
Fullføre igangsatt arbeidet med skilting og merking av turløyper og friluftslivsområder.  
 
Oppgaver kommune: 

• Avklare kommunens behov for skilt og tavler.  
 

Oppgaver Nord-Troms Friluftsråd: 
• Søke tilskudd.  
• Koordinere arbeidet med skilting og merking i samarbeid med skilt- og tavleprodusent og 

kommunene. 
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 Nord-Troms friluftsråd   
 

  

Årsrapport for 2019 
 
1. Styre og administrasjon 
Nord-Troms Friluftsråd ble stiftet 06.11.14. Årsmøtet 2019 vedtok at styre valgt på årsmøte 
2018 fortsetter fram til neste årsmøte, dvs. med slik sammensetting: 
 

• Levin Mikalsen (leder), Kåfjord kommune  
• Kjell Kr. Johansen, Kvænangen kommune 
• Herborg Ringstad, Nordreisa kommune 
• Elin Winje Skallebø, Skjervøy kommune  

 
Varamedlemmer: 

• Silje Hovdenak, Kåfjord kommune 
• Anne Bårdseth, Kvænangen kommune 
• Ola Dyrstad, Nordreisa kommune 
• Frode Langstrand, Skjervøy kommune  

 
Styremøter 
Det er i løpet av 2019 gjennomført følgende styremøter: 
 

21. januar - (telefonstyremøte)  
30. januar - Årviksand  
23. april - (telefonstyremøte) 
26. november - (telefonstyremøte) 

 
Det ble gjennomført arbeidssamling sammen med administrasjonsgruppa i Årviksand 31. 
januar og på Storslett 24. september, samt arbeidsmøte Ut i NORD på Storslett 27. mars. 
 
Administrasjonsgruppa 
Kommunene har utpekt disse som sine kontaktpersoner: 
 

• Fredrik Lehn Pedersen, Nordreisa kommune (Hanne Henriksen permisjon) 
• Rita Mathiesen, Skjervøy kommune 
• Kjersti Rennestraum, Kåfjord kommune 
• Mangler 

 
Arbeidsgruppa har gjennomført flere arbeidsmøter og telefonmøter i løpet av året. 
 
Administrasjon 

• Hugo Tingvoll er ansatt som daglig leder i 60 % stilling. Sunniva Kråbøl startet 1. 
august i stillingen (100 %) som koordinator/aktivitetsleder friluftsliv og folkehelse.  
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2. Samarbeid og kontakt med medlemskommunene 
• Orientering gitt til kommunestyrene i Kåfjord (Kjersti Rennestraum) og 

Skjervøy (Hugo Tingvoll). 
• Regelmessige møter/telefonmøter med arbeidsgruppa. Kvænangen kommune 

har ikke oppnevnt kontaktperson. Kommunen lyste mot slutten av året ut 
ledig stilling som kultur- og oppvekstkonsulent.  

• Annen jevnlig kontakt med medlemskommunene.  
• Det ble gjennomført på Bardufoss for styret og administrasjonsgruppa den 21. 

november. Dette i tilknytning til samlingen til Troms Fylkeskommune.  
 

3. Nettside og sosiale medier  
• Følgere på Facebook:  

1.225 (11.04.16), 1.397 (04.04.17), 1.591 (16.03.18), 1.735 (01.03.19),  
1.893 (13.01.20) 

• Det er i tillegg etablert flere (arbeids)grupper på Facebook. 
• Friluftsrådets nettside ble fornyet. Først for turkassetrimmen Ut i NORD, 

senere for friluftsrådets øvrige virksomhet i tillegg. Nettsiden er såkalt 
responsiv, som gjør den mer brukervennlig på mobiltelefon.  

• Friluftsrådet/Ut i NORD er også på instagram: #utinord, #nordtromsfriluftsråd 
• Nord-Troms Friluftsråd sitter på rettighetene til disse domenenavnene: 

utinord.no, julesprek.no, utogplukk.no, skoleute.no, friluftsgjengen.no, 
friluftskort.no 
 

4. Skilting av turløyper 
• Det ble produsert skilt til mange nye turer i Skjervøy samt for noen i Kåfjord i 

tillegg.  
• Arbeidet med informasjonstavlene ble for Kvænangen og Skjervøy gjort 

ferdig. Settes opp våren 2020. Det søkes spillemidler til tilsvarende tavler for 
Nordreisa og Kåfjord.  
 

5. Turkassetrimmen Ut i NORD og JuleSPREK 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Turer 75 84 94 109 115 
Deltakere 333 671 920 1190 1702 
Gjennomførte turer 3971 10182 15097 19872 26083 
Tur pr. deltaker 11,9 15,2 16,4 16,7 15,3 
JuleSPREK      
Turer  48 48 48 48 
Deltakere  107 148 200 216 
Gjennomførte turer  808 1426 1924 1670 
Tur pr. deltaker  7,6 9,6 9,6 7,7 

 
JuleSPREK avsluttes 28. februar.  
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• 264 personer bestilte premiekrus.  
(2015: 112, 2016: 278, 2017: 299, 2018: 254).  
Samarbeidet med kunstneren Gunn Vottestad og Porsgrund Porselænfabrik 
ble videreført.  

• Det er produsert sitteunderlag, t-skjorte, lue og buff med Ut i NORD-design 
for salg. Nytt i 2019 var refleksvester med Ut i NORD-design.  

 
6. På tur med ordføreren 

• Gjennomført i alle fire medlemskommuner: 
Nordreisa, 30. juni (Pilterigammen, Rotsund) 
Kvænangen, 17. juli (Dalstuene) 
Kåfjord, 24. aug. (gamle kraftstasjonen ved Gorsabrua) 
Skjervøy, 24. aug. (Isbuktvannet, Kågen) 

• Vær og deltakelse varierte.  
 
7. Læring i friluft – samarbeid med skoler og barnehager 
 
  Skole: 

• Nettverkssamling skole gjennomført 5. juni. LHL deltok med presentasjon av 
«Førstehjelpsundervisning i skolen». Dette er senere gjennomført i samarbeid 
med skolene: Storslett, Straumfjordnes og Moan.  

• Leirskoleaktivitet gjennomført i samarbeid med skolene: Storslett, Indre 
Kåfjord og Olderdalen. Kun utstyr utlånt til Manndalen skole.  

• Søknad Gjensidigestiftelsen utarbeidet i samarbeid med de øvrige 
friluftsrådene og Troms Fylkeskommune. Mottok kr 200 000,- mot slutten av 
året.  

• «Full Fræs» gjennomført med deltakelse fra skolene Storslett, Olderdalen, 
Skjervøy og Årviksand.  

• Arbeidet med skilt som skal synliggjøre samarbeidet ble igangsatt. Gjelder 
både skole og barnehage.  

 
Barnehage: 

• Nettverkssamling barnehage gjennomført 9. mai og 11. desember.  
• «Småfota på tur» ble startet.  
• Kurs i spikking gjennomført med Eivind Falk som instruktør. 
• Kurs «Utemat på bål» gjennomført med Ane Kvammen som instruktør i 

samarbeid med fire barnehager. 
• Tilskudd gitt til innkjøp av snøformsett og annet utstyr til skoler og 

barnehager.   
 

8. Friluftsliv og folkehelse 
• Ut i NORD er etablert som en viktig folkehelseaktivitet. 
• Aktiv på dagtid på Skjervøy har fortsatt som en viktig aktivitet med god 

deltakelse på hver tirsdagstur, stort sett uavhengig av vær.  
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9. Friluftsskoler 

• Følgende aktiviteter er gjennomført: 
Skjervøy uke 26  (34 deltakere) 
Kvænangen uke 26 (14 deltakere)  
Nordreisa uke 26  (24 deltakere) 
Kåfjord – avlyst grunnet få påmeldte. 
 
Det ble også gjennomført aktivitetsdager sjøsport for ungdom i samarbeid 
med Kåfjord kommune og Nordreisa kommune.  

 
10. Friluftsliv for ungdom 

• I samarbeid med Troms Turlag er DNT Ung Skjervøy startet opp. Utfordringer 
med å få med deltakere gjør at gruppa muligens vil bli lagt ned.  

 
11. Friluftsliv og flyktninger 

• Ingen særskilt aktivitet i samarbeid med flyktningetjenestene i kommunene 
ble gjennomført i 2019, men unntak av aktivitetsdag i samarbeid med 
Skjervøy kommune.  

 
12. Tiltak mot marin forsøpling 

• I samarbeid med Finnmark Friluftsråd ble bevilget kr 800.000 fra Miljø-
direktoratet til strandrydding. Stor og viktig aktivitet der 29 organisasjoner, 
skoler og kommuner mottok tilskudd.  

 
13. Anlegg og tilrettelegging for friluftsliv 

• Samarbeidet med Eidevannet vel om fullføring av prosjektet der bl.a. 
Miljødirektoratet har bevilget tilskudd ble videreført. Ferdigstillelse i 2020. 

• Gapahuk med bålplass og klopplegging på Skattørfjellet i Skjervøy ble gjort 
ferdig.  

• Det ble i samarbeid med barnehager kjøpt inn 8 grill-/bålhytter. De fleste av 
disse kom på plass i 2019.  

• I samarbeid med kommunene Skjervøy, Kåfjord og Kvænangen fortsatte 
arbeidet med bygging av dagsturhytte. Det ble bevilget spillemidler til 
dagsturhytta på Skjervøy. Målet er å ferdigstille alle tre i løpet av 2020, starte 
forarbeidet i samarbeid med Nordreisa kommune.  

• Det ble gitt tilskudd til mindre anleggstilrettelegging i regi av Djupvik 
bygdelag, Indre Kåfjord kultur og næring, Havnes og Vest-Uløya bygdelag, 
Manndalen snøscooterforening. Også andre organisasjoner ble gitt tilskudd, 
men disse har ikke gitt tilbakemelding/fullført.  

• Friluftsrådet har kjøpt inn to ferdselsteller for trafikkregistrering. Disse har 
vært utplassert på turveien til Engnes i Skjervøy og til Gorsabrua i Kåfjord.  
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 Nord-Troms friluftsråd   
 

• Bil og utstyrshenger ble kjøpt inn. Friluftsrådet disponerer en forholdsvis 
omfattende utstyrsbase som skoler, barnehager, organisasjoner og 
kommunale virksomheter kan bruke (ikke privatpersoner).  
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Konto Tekst Budsjett 2019 Regnskap         Merknader
10100 Lønn 852000 586959
10203 lønn andre vikarer 100000 0
10302 Lønn annen ekstrahjelp 70000 88344
10506 Overskudd trekkpliktige ytelser 0 2453
10510 Div. trekkpliktige ytelser 5000 41543
10900 Pensjon 142000 94126

1169000 813425

11000 Kontorutgifter 100000 186286 Over kr 5000: Trykk Håndbok, samling Bardufoss, 
forvaltnings-løsning FL, Skjervøy kommune (80793,-) 

11150 Matvarer 10000 19180
11153 Bevertning/representasjon 15000 0
11201 Andre driftsutgifter 1890000 2143005 Bil m/design, skaphenger, trykking (Læring i friluft, Ut i 

NORD, Småfota på tur), grillhytter, strandrydding, 
gapahuk Skattørfjellet, automatisk lukkende grind, 
tilrettelegging i regi av organisasjoner, skilt og tavler, 
livredningsdukker, treningspark Eidevannet, 
refleksvester, toppturguide, overføring Finnmark 
Friluftsråd (636556,-), turkasser, krus Ut og Plukk og Ut i 
NORD, kommunekart vegg skoler.11202 Arbeidstøy 0 16564 Klær

11219 Hotell/overnatting 0 5685
11300 Telefon 12000 0
11303 Gebyr 10000 11469 Gebyr nettbutikk
11304 Internett 10000 5120
11600 Skyss og kost 60000 47682
11703 Transport via lønn 30000 59284
11705 Transport 20000 14655
11900 Husleie 52000 89239 Kiilgården, lager Sørkjosen
11954 Kontingenter 40000 41750 Medlemskontingent FL
12000 Inventar og utstyr 60000 68597
12202 EDB-utstyr 10000 49151 Datautstyr 3 ansatte. Refusjon Finnmark mottatt.

Lønn inkl. sos. utg.

Budsjett Nord-Troms Friluftsråd 2019
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13500 Teknisk kjøp fra andre komm. 115000 0
14701 Tap på fordringer 2225
15500 Avsetn. til budnet fond 0 0

Øvrige utgifter 2434000 2759892
3603000 3573317

16000 Deltakeravg./egenandeler 0 52500 Egenandel grillhytter
16200 Salgsinntekter 200000 357382 LHL "Førstehjelp i grunnskolen", salg nettbutikk
16511 Div. salgsinntekter m/mva 200000 161457 Turkart, nettbutikk, egenandel friluftsskoler
17000 Tilskudd fra staten 500000 800000 Miljødirektoratet strandrydding

17300 Tilskudd fra fylkeskomm. 600000 411000
Tilskudd til prosjekt og aktiviteter via Troms 
Fylkeskommune

17500 Medlemskontingent komm. 230000 277925

17701 Tilskudd fra andre 1200000 1248808
Tilskudd til prosjekt og aktiviteter via Friluftsrådens 
Landsforbund

19500 Bruk av bundet driftsfond 673000 264245
Sum inntekter 3603000 3573317

Sum lønn og driftsutgifter
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/53 -17 

Arkiv: K20 

Saksbehandler:  Trond Skotvold 

Dato:                 06.01.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
4/20 Utvalg for miljø, drift og utvikling 28.01.2020 
1/20 Kommunalt råd for eldre 04.02.2020 
13/20 Formannskap 20.03.2020 

 

Innsamling av grovsøppel 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Informasjon fra Kåfjord Vekst om priser etc 
2 Innsamling - grovsøppel 
3 Brev 
4 Kåfjord Kommune.docx avfallsdeponi svar 

 
 

Saksprotokoll i Kommunalt råd for eldre- 04.02.2020  

Behandling: 
Det ble informert om at saken var utsatt i UMDU. Saken ble drøftet.  
Eldrerådet avventer snarlig behandling i UMDU. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Eldrerådet avventer snarlig behandling i UMDU. 
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Saksprotokoll i Utvalg for miljø, drift og utvikling- 28.01.2020  

Behandling: 
Innspillet om innsamling av grovsøppel fra Ytre Kåfjord Pensjonistforening har 2 ganger vært 
lagt fram som referatsak for UMDU.  Når en sak legges fram som referatsak blir saka enten tatt 
til orientering, eller at det bes om saka tas opp som egen sak. Henvendelsen om innsamling om 
grovsøppel har vært 2 ganger opp til politisk behandling i UMDU, og begge gangene er 
referatsaken tatt til orientering. Nå kommer saken opp via eldrerådet, men uten innstilling til 
vedtak. Da eldrerådet er rådgivende organ ovenfor formannskapet sender utvalget saken over til 
formannskapet slik den ble framlagt for UMDU. 
 
Utvalget gjorde også følgende vurdering; 
 Medlemmer av Ytre Kåfjord Pensjonistforening som har problemer med henting av grovsøppel 
kan ringe Kåfjord kommune for å melde inn behov for henting av grovsøppel. Det må da 
opplyses om hvor mye søppel som skal hentes, samt når søppelet legges ved den enkeltes 
avkjøring.  
Kåfjord Vekst fakturerer den enkelte for det antall m3 som hentes.    
 
Utvalget ser at skal nåværende ordning med at Kåfjord Vekst henter grovsøppel, da mot 
betaling, eller at den enkelte innbygger føres sitt grovsøppel til mottaksstasjonen i Birtavarre, 
endres, må dette skje via en høringsprosess i kommunen. En endring i dages mottaksstruktur må 
også avklares med Avfallsservice AS. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
 
Med hjemmel i delegeringsreglementet oversendes saka til formannskapet. 
 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
I brev av 09.05.2019 fra Ytre Kåfjord pensjonistforening ble Kåfjord kommune forespurt om å etablere 
innsamling av grovsøppel. Dette ble begrunnet med at dagens ordning er lite tjenlig og et dårlig tilbud 
for andre deler av Kåfjord utenom Birtavarre fordi: 

1. Store avstander, ca 8 mil tur-retur Ytre Kåfjord(Spåkenes)-Birtavarre. 
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2. Dagens ordning er meget kostbar for de grupper som trenger det mest – eldre og uføre – som 
ikke har egen bil. De må leie bil med henger eller container. Det er ingen saklig grunn for at de 
nevnte grupper skal holdes utenfor en nødvendig tjeneste. 

3. Dette medfører at denne typen avfall kan bli spredt i naturen, «land og vann», noe som svekker 
omdømmet til Kåfjord kommune som miljøkommune. 

Ytre Kåfjord pensjonistforening foreslår i sitt brev at det opprettes mottak for grovsøppel i Manndalen, 
Olderdalen og Djupvik. Videre sies det at økonomien kan sikres ved å benytte den kommunaleandelen 
av overskuddet fra avfallsservice – kr. 200 000 i 2017. 

I svar til Ytre Kåfjord pensjonistforening fra Kåfjord kommune datert 14.06.2019 informeres det om at 
Kåfjord vekst ivaretar rollen som miljøstasjon for husholdninger i kommunen. Priser, orientering om hva 
som kan leveres ble vedlagt. Det ble også orientert om at Kåfjord vekst kan hente grovsøppel.  

I nytt brev fra Ytre Kåfjord pensjonistforening datert 13.09.2019 opprettholdes forslaget i brev av 
09.05.2019, men man vil kunne akseptere alternative løsninger og ber om at saken behandles politisk. 

Saken ble videre behandlet som referatsak (RS26/19) i møte 14.11.2019 i Kommunalt råd for eldre. 
Eldrerådet uttrykte at de var lite fornøyd med behandling og tilbakemeldinger fra Kåfjord kommune og 
ber om at saken frammes for politisk behandling i Utvalg for drift, miljø og utvikling (UMDU). Videre ber 
rådet om at det etableres en ordning med opprydding og innsamling av grovsøppel fra 2020 og senere 
hvert annet år.  

I brev av 19.11.2019 fra Kåfjord kommune til Ytre Kåfjord pensjonistforening ble det henvist til tidligere 
informasjon om ordningen med Kåfjord vekst og prisliste. Videre ble det opplyst at saken var fremlagt 
som referatsak (73/19) for UMDU der saken ble tatt til orientering. 

Vurdering 
Denne saken har hittil kun vært administrativt behandlet og fremlagt som referatsaker i UMDU og 
Kommunalt råd for eldre. I og med at både eldreråd og Ytre Kåfjord pensjonistforening ber om politisk 
behandling, fremmes saken som en egen politisk sak til UMDU. 
 
 
 

Vurdering 
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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 

Ytre Kåfjord pensjonistforening 
v/Hildur E. Storli 
9146  OLDERDALEN 
 
 

 

 
 
 

Du čujuhus/Deres ref:   Min čuj./Vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 
 2015/53-13 K20 14.06.2019 

 

Innsamling - grovsøppel 

Viser til Ytre Kåfjord Pensjonistforenings’ henvendelse vedrørende innsamling av grovsøppel.  
 
Kåfjord Vekst ivaretar rollen som miljøstasjon for husholdninger.  Vedlagt er priser, orientering 
om hva som kan leveres, og hva som ikke kan leveres.  Tlf.nr til Kåfjord Vekst er 775 88790. Til 
orientering så henter Kåfjord Vekst også grovsøppelet. 
 
Vil samtidig benytte anledningen til å ønske dere en riktig god sommer. 
 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
 
Karin Karlsen 
førstekonsulent/beredskapsrådgiver 
Tlf.:  777 19 254 
 
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 2015/53-13 

 
Vedlegg 
1 Informasjon fra Kåfjord Vekst om priser etc 
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Kåfjord kommune
vi ordfører Svein Leiros

Øvervegen  2
9146  Olderdalen 9  mai  2019

INNSANILING  -  GROVSØPPEL

Ytre Kåfjord pensjonistforening har  fått  henvendelser vedrørende innsamling og
leveringsmuligheter av grovsøppel.
Dagens ordning er lite tjenlig og et dårlig tilbud for andre deler av Kåfjord, utenom Birtavarre fordi:

1. Store avstander, ca  8  mil tur/retur Ytre Kåfjord (Spåkenes) — Birtavarre.

N ordnes  — Manndalen  —  Birtavarre er det også snakk om større avstander.

2. Dagens ordning er meget kostbar for de grupper som trenger det mest — eldre og uføre  — som
ikke har egen bil. De må leie bil med henger eller container.
Det er ingen saklig grunn for at nevnte grupper skalholdes utenfor en nødvendig tjeneste.

3. Dette medfører at denne typen avfallkan bli spredt i naturen, «land og vann», noe som
svekker omdømme til Kåfjord kommune som miljøkomrnune.

Tiltak:

Ytre Kåfjord pensjonistforening foreslår at det opprettes mottak for grovsøppel i Manndalen,

Olderdalen og Djupvik. Økonomien sikres ved  å  benytte den kommunale andelen av overskuddet

fra Avfallservice  — kr 200.000 i 2017.

Med hilsen
(Ytre Kåfjord pensjonistforening

Styret
v! leder Hildur Elvevoll Storli

äxaaös £. aha;—

\

Kopi:

Teknisk hovedutvalg v! Einar Eriksen

Eldrerådet vi leder Reidar Breivik

Framtid i Nord
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Kåfjord Kommune 

9146 Olderdalen 

 

 

Nils Petter Blomstereng 

Øvermyra 

9144 Samuelsberg                                                               Manndalen 14.Mai 2019 

 

 

Opplysninger vedr avfall på eiendom 30/3. 

 

Viser til brev datert 13.05.19 hvor kommunen etterspør opplysninger vedrørende avfall som 
er avbildet. 

Det dere har tatt bilde av er noen paller, litt rundballeplast og en del forrester. Ser også at 
det er en impregnert stolpe på bildet, samt 2 stk bygge gjerder.  

Vedrørende forrester: I hht KSL systemet i landbruket, er jeg pålagt å ha en angitt plass hvor 
forrester skal deponeres. Har hatt KSL revisjon, og de har ikke sagt noe om at dette er 
ulovlig, men tvert imot sagt at dette skal lagres på angitt plass.  

Når det gjelder paller, rundballeplast og den impregnerte stolpen, var dette flyttet dit som 
midlertidig lagring da min sønn holder på å renovere nabofjøset. Dette avfallet måtte fjernes 
da det lå tett intil FV 331 og var skjemmende for naboer og eier av fjøset som renoveres. 
Beklageligvis har det kommet noe rundballeplast med avfallet da dette blei ryddet.  Pr dags 
dato er vi i gang med oppryddingsarbeidet og avslutning av renoveringsprosjektet, og vi vil 
selvfølgelig rydde opp, sortere og sørge for at avfallet blir håndtert på en forsvarlig måte. Vi 
har allerede hentet inn container fra Avfallsservice, og vi har påbegynt og er godt i gang med 
annet oppryddingsarbeide i tillegg. 

Paller og rent trevirke, vil bli sortert ut og brent under kontrollerte forhold. Øvrig avfall vi bli 
transportert inn til godkjent deponi. 

Når det gjelder forrester kommer vi ikke til å foreta oss noe, da vi er pålagt til å ha et deponi 
for forrester fra KSL. 

Ta gjerne kontakt om noe er uklart 

Med vennlig hilsen 

 

Nils Petter Blomstereng (s)
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KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2017/424 -9 

Arkiv: 037 

Saksbehandler:  Jens Kristian Nilsen 

Dato:                 06.03.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
14/20 Formannskap 20.03.2020 

 

Forkjøpsrett på aksjer i Bredbåndsfylket 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Informasjon om forkjøpsrett på aksjer i Bredbåndsfylket 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Kåfjord kommune avstår fra å gjøre gjeldende forkjøpsrett til aksjekjøp i Bredbåndfylket Troms 
AS. 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 

Kommunesammenslåingen utløser forkjøpsrett på aksjer 

Lenvik, Berg, Tranøy og Torsken kommune er med virkning fra 1.1.2020 slått sammen til Senja 
kommune. Bredbåndsfylket viser til utsendt forhåndsvarsel til kommunene per e-post datert 
23.01.2020. 
 
Kommunesammenslåingen utløser forkjøpsrett for de 48 000 aksjene i Berg, Tranøy, Lenvik og 
Torsken kommune for aksjonærene i selskapet, med fortrinnsrett for kommunene til å utøve 
forkjøpsrett. Hver kommune, inkludert Senja kommune, har rett til å gjøre gjeldende 
forkjøpsrett. Dersom flere kommuner gjør gjeldende forkjøpsrett, fordeles aksjene 
forholdsmessig mellom kommunene basert på antall aksjer de eier i dag, dvs. likt mellom alle 
kommunene som gjør forkjøpsrett gjeldende (og ved loddtrekning for eventuelle aksjer som ikke 
kan fordeles forholdsmessig). Troms fylkeskommune har forkjøpsrett dersom ingen kommuner 
utøver forkjøpsrett.  
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Ved utøvelse av forkjøpsrett skal det betales et vederlag for aksjene. Selskapet har foreløpig 
beregnet vederlaget til kr. 31,- per aksje, jf. aksjonæravtalen pkt. 12. Selskapets beregning av 
vederlaget kan bestrides i henhold til aksjonæravtalen pkt. 18.4. 
 
Oversikt over eiere: 
 
Navn Ant aksjer Andel 
Troms fylkeskommune 1600000 80,645% 
Balsfjord kommune 16000 0,806% 
Bardu kommune 16000 0,806% 
Berg kommune 16000 0,806% 
Øvrige Aksjonærer 336000 16,935% 

 
Tallene for 2018 viser sunn drift. Det er ikke tatt ut utbytte siden stiftelsen i 2003.  
 
Øvrige 2018-tall: 
 
Totalkapitalrenteabilitet 11,4% 
Driftsinntekter         50 794 000  
Resultat før skatt         11 791 000  
Anleggsmidler       102 792 000  
Eiendeler       125 131 000  
Egenkapital         46 044 000  
Gjeld         79 087 000  
  
  

 
 

Vurdering: 
Aksjekjøp i Bredbåndsfylket inngår ikke i strategi for utvikling av eierskapsporteføljen til 
Kåfjord kommune. Kommunens posisjon i selskapet endres, så vidt rådmannen bekjent, ikke 
ved denne avståelsen fra å gjøre forkjøpsretten gjeldende.  
 
På kort sikt vil det ikke medføre endringer for Kåfjord kommune om en ikke deltar i kjøp av 
aksjer. Selskapet har ikke som hensikt å betale ut utbytte til eierne, men å styrke den digitale 
infrastrukturen. Ved endring av kommunens eiersits vil naturlig størrelsen på utbyttet følge 
dette.  
 
Ifølge daglig leder Dag-Kjetil Hansen jobbes det nå med en rettet emisjon mot kommunene slik 
at de skal kunne få en sterkere styring av selskapet om de ønsker det. Ved en rettet emisjon kan 
Kåfjord kommune på ny vurdere kjøp av flere aksjer om det er ønskelig.  
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Tromsø 11. February 2020 

Kommunesammenslåingen utløser forkjøpsrett på aksjer 

Lenvik, Berg, Tranøy og Torsken kommune er med virkning fra 1.1.2020 slått sammen til Senja 
kommune. Bredbåndsfylket viser til utsendt forhåndsvarsel til kommunene per e-post datert 
23.01.2020.  
 
Kommunesammenslåingen utløser forkjøpsrett for de 48 000 aksjene i Berg, Tranøy, Lenvik og 
Torsken kommune for aksjonærene i selskapet, med fortrinnsrett for kommunene til å utøve 
forkjøpsrett. Hver kommune, inkludert Senja kommune, har rett til å gjøre gjeldende forkjøpsrett. 
Dersom flere kommuner gjør gjeldende forkjøpsrett, fordeles aksjene forholdsmessig mellom 
kommunene basert på antall aksjer de eier i dag, dvs. likt mellom alle kommunene som gjør 
forkjøpsrett gjeldende (og ved loddtrekning for eventuelle aksjer som ikke kan fordeles 
forholdsmessig). Troms fylkeskommune har forkjøpsrett dersom ingen kommuner utøver 
forkjøpsrett.   
 
Ved utøvelse av forkjøpsrett skal det betales et vederlag for aksjene. Selskapet har foreløpig 
beregnet vederlaget til kr. 31,- per aksje, jf. aksjonæravtalen pkt. 12. Selskapets beregning av 
vederlaget kan bestrides i henhold til aksjonæravtalen pkt. 18.4.  
 
Utøvelse av forkjøpsrett skjer ved melding til BBFT v/ styret innen senest 15.4.2020. Dette kan 
for eksempel skje ved retur av nedenstående svarslipp:  
 
 ____________________ kommune gjør gjeldende forkjøpsrett. 
 Troms Fylkeskommune gjør subsidiært gjeldende forkjøpsrett. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Bredbåndsfylket AS 
 
Dag-Kjetil Hansen  
Daglig leder 
[sign)

Til kommunene 
Eierne av Bredbåndsfylket AS 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2019/414 -14 

Arkiv: 1/5 

Saksbehandler:  John Johansen 

Dato:                 02.03.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
15/20 Formannskap 20.03.2020 

 

Delegert sak 81/19 til politisk behandling: Atkomstvei til bolig på gnr 1, bnr 5 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven 

 
 
Vedlegg 
1 Delegert vedtak; Avvisning av søknad 
2 Skriv fra advokat for 1/24 

 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Saken tas til orientering. 

 
 
 
 

 

Saksopplysninger: 
Firmaet Henriksen Grunn og Bygg AS søkte på vegne av tiltakshaver Adam Paul Brown om 
tillatelse til å bygge vei fra E6 til boligen på gnr 1, bnr 5. Se kartutsnitt på neste side. 
 
Slik veien er omsøkt vil den krysse gnr 1, bnr 87, og gnr 1, bnr 24. Fra gnr 1, bnr 87 er det gitt 
tillatelse til at atkomstvei kan etableres over eiendommen. Nødvendig tillatelse er ikke gitt fra eier av 
gnr 1, bnr 24, Gunvor Mikkelsen. Her er det, via advokat, gitt tilbakemelding om at hun ikke under 
noen omstendighet vil akseptere at det opparbeides vei over hennes eiendom. 
 
Gnr. 1, bnr 5 mener å ha veirett over både 1/87 og over 1/24. Mikkelsen bestrider denne retten over 
sin eiendom. Før dette er avklart må kommunen legge til grunn at de privatrettslige rettighetene 
søknaden forutsetter, ikke er til stede. Jf. plan- og bygningsloven § 21-6 skal da søknaden avvises. 
Det betyr ikke at kommunen tar stilling til om det foreligger veirett eller ikke. 
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I delegert sak 81/19 ble søknaden avvist med 
hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-6. Det er 
ikke kommet klager på vedtaket fra noen av 
partene. 
 
Pbl. § 21-6 sier følgende: 
«Med mindre annet følger av loven her, skal 
bygningsmyndighetene ikke ta stilling til 
privatrettslige forhold ved behandling av 
byggesøknader. Dersom det fremstår som 
åpenbart for bygningsmyndighetene at 
tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettigheter 
søknaden forutsetter, skal søknaden avvises. 
Tillatelse etter denne lov innebærer ingen 
avgjørelse av privatrettslige forhold. Kommunen 
kan fastsette frist for supplering av søknaden.» 
 
 
Vurdering: 
Et spørsmål om rett til vei over naboeiendom, 
som i dette tilfellet, er privatrettslig. Det er 
partene selv som må avklare rettighetene. 
Byggesøknad for vei kan tas til behandling 
dersom det kommer til enighet mellom partene 
slik at 1/24 gir tillatelse til å bygge vei over 
eiendommen, eller det ved dom (f.eks. gjennom jordskifteretten) gis veirett. 
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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 

HENRIKSEN GRUNN OG BYGG AS 
Klaus Dreyers vei 23 
9180  SKJERVØY 
 
 

 

 Delegert vedtak 
Delegert Formannskap - nr. 81/19 

 
 
 

Du čujuhus/Deres ref:   Min čuj./Vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 
 2019/414-13 1/5 11.12.2019 

 

Avvisning av byggesøknad for etablering av vei til bolig på gnr 1, bnr 5 

 
Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 2008 (Pbl. 2008) §§ 20-1 og 20-2 

 
Byggested: Elvebakken Gnr /Bnr: 1/5, 24, 87 
Tiltakshaver: Adam Paul Brown Adresse: Arctic Lyngen Sjøcamp, 9146 

Olderdalen 
Ansvarlig søker: Henriksen Grunn og Bygg 

AS 
Adresse: Klaus Dreyers vei 23, 9180 

Skjervøy 
Tiltakets art: Bygging av vei Bruksareal:  

 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §21-6 avvises søknaden om tillatelse til bygging av vei 
fra E6 til bolig på gnr 1, bnr 5. 
 
 
Saksutredning / Begrunnelse for vedtaket 
I søknad datert 25.11.2019 søker Henriksen Grunn og Bygg AS, på vegne av tiltakshaver Adam 
Paul Brown, om tillatelse til bygging av vei fra E6 til bolig på gnr 1, bnr 5. Veien var planlagt å 
gå over eiendommene gnr 1, bnr 87, og gnr 1, bnr 24. 
 
I skriv datert 28. november 2019, fra advokat Eli Øverås, som representerer eier av 1/24, 
bestrides veirett for gnr 1, bnr 5 over gnr 1, bnr 24, og det sies også at det ikke under noen 
omstendighet vil aksepteres at det opparbeides vei over 1/24. 
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 Side 2 av 2

I plan og bygningsloven § 21-6 sies det blant annet: «Dersom det fremstår som åpenbart for 
bygningsmyndighetene at tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettigheter søknaden forutsetter, 
skal søknaden avvises.» 
 
Ut fra skrivet til advokat Øverås ser bygningsmyndighetene det som åpenbart at de privatrettslige 
rettighetene ikke er til stede, og søknaden må derfor avvises. 
 
Andre forhold i saken 
Slik veien er planlagt er det forholdsvis store høydeforskjeller over korte avstander. Boligen på 
1/5 ligger på høydekote +35m, 31m høyere enn E6. Avstanden i luftlinje fra E6 til boligen er ca. 
190m. 
 
Målt fra E6 i eksisterende terreng langs planlagt veitrasé, har de første 25m en stigning på rundt 
1:4. Videre, der atkomstveien er tegnet inn i situasjonskartet, er stigningen i terrenget ovenfor 
boligen på 1/87, større enn 1:5 over en strekning på ca. 50m. Her vil også veien gå nær toppen av 
en bakkeside med fall på omtrent 1:2 ned mot Storelva. Høydeforskjellen ned mot elva er her 
opptil 10m. Bygging av vei til 1/5 med gunstig stigningsforhold i dette terrenget vil kreve 
betydelig inngrep og masseflytting. Ved E6 ligger det 2 boliger tett inntil den planlagte veien. 
 
På grunn av de nevnte forholdene vil det bli stilt krav om geoteknisk vurdering av 
grunnforholdene før byggesøknad kan behandles. 
 
Klageadgang: 
Vedtaket kan påklages Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni. Klagefristen er 
3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen 
er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi 
vedtaket det klages over, den eller de endringene som ønskes, og de grunner du vil anføre for 
klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget innen fristens 
utløp, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Viser til forvaltningsloven § 28. 
 
Partene i saken har rett til innsyn i sakens dokument etter forvaltningsloven § 18, jf. §19. 
 
En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
 
John Johansen  
– avd.ing. –  
Tlf.: 777 19 256 
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga / 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2019/414-13 
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 Side 3 av 3

 
 
 
Kopi: 
Adam Paul Brown Arctic Lyngen Sjøcamp 9146 OLDERDALEN 
Peter Rasmussen Sømveien 11 C 0493 Oslo 
Gunvor Solbjørg Mikkelsen Otervegen 15 9017 Tromsø 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2020/28 -2 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Gunn Andersen 

Dato:                 09.03.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
16/20 Formannskap 20.03.2020 

 

Søknad om midler til beredskapsbil 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Kåfjord kommune bevilger inntil kr. 50 000,- til kjøp av beredskapsbil til Birtavarre 

Røde Kors 
2. Utgiften belastes budsjettpost 14734 100 285 som tilføres sum nevne under punkt 1. 
3. Formannskapets reserve – konto nr. 14900 199 000 – reduseres tilsvarende 
4. Kommunedirektøren foretar budsjettregulering. 

 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Kåfjord kommune har mottatt søknad fra Røde Kors Birtavarre Hjelpekorps om støtte kr. 
50 000,- til investering i ny beredskapsbil. Samtidig pågår det ekstern finansiering også gjennom 
spleisordning, noe som innebærer at behovet for Røde Kors kan bli mindre sum enn omsøkt. 
 
Bakgrunnen for søknaden er at hjelpekorpset opplever flere og mer krevende redningsaksjoner 
enn tidligere. Hjelpekorpset ønsker å utvikle og styrke beredskapen og har som målsetting å 
dekke 100% av alle søks- og henteoppdrag på en sikker og effektiv måte, uten urimelig slitasje 
på mannskap. På bakgrunn av dette ønsker de å anskaffe beredskapsbil som vil være pakket og 
klar til utrykning til enhver tid. Dette vil medføre at redningsaksjoner blir mer effektive og de 
sparer tid. Dette er vesentlig for hjelpekorpset særlig i de tilfeller der tidsfaktoren er essensiell. 
 
Per i dag må mannskap kjøre med privatbiler til depot for å pakke ned utstyr som behøves for 
den aktuelle redningsaksjonen. Ved akutte oppdrag går det med ekstra tid. Dersom Røde Kors 
Birtavarre Hjelpekorps har egen beredskapsbil vil det utgjøre en vesentlig forskjell på tid. I 
Lyngenfjordregionen har hjelpekorpset vært involvert i flere tunge skredaksjoner. Ved snøskred 
er det viktig å komme raskt til med hjelp.  
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Hjelpekorpset argumenterer også med at en bil også vil komme til nytte ved for eksempel 
sanitetsvakter eller andre aktiviteter hvor de behøver utstyr. For hjelpekorpset vil denne 
anskaffelsen være et stort løft i beredskapssammenheng. 
 
Hjelpekorpset har ved valg av kjøretøy vurdert framkommelighet og sikkerhet med tungt utstyr 
som viktig. De har behov for å ha med seg f.eks. ATV, snøscooter og redningspulk.  
 
Kostnadsoverslaget er opprinnelig på kr. 1 100 000,- (en er nedjuster per 9ende mars). 
 
Organisasjonen jobber fortsatt med finansieringen, og har hittil fått inn kr 550 000,- fra Røde 
Kors hjelpekorpsløftet.  
 
 

Vurdering: 
 
Kåfjord kommune er positive til anskaffelsen av en beredskapsbil. Kommunen ser viktigheten 
av et godt hjelpekorps, som er funksjonelt utrustet i våre områder. Vi er alle avhengige av godt 
beredskap gjennom hele året. Tiltaket og begrunnelsen for investeringsbehovet er godt 
fundamentert. 
 
Kommunen har et godt samarbeid med Birtavarre Røde Kors, og har inngått skriftlig 
samarbeidsavtale med Birtavarre Røde Kors om beredskap. 
 
Per dags dato har Birtavarre Røde Kors hjelpekorps fått inn kr. 800 tusen til formålet. I tillegg 
pågår en Spleis på nett hvor det per dato har kommet inn kr. 30 000,-. Videre vurderer 
foreningen å søke støte også fra våre nabokommuner til blant annet innredningen. De vurderer 
det slik at de klarer å gjennomføre anskaffelsen til en totalkostnad på ca 910 000,-. Dette er 
opplyst på sms fra Stian Bakkevoll 9ende mars 2020. 
 
Kåfjord kommune har ikke midler på driftsbudsjett til dette formålet. Dersom kommunen skal 
bistå i finansieringen av beredskapsbil til Birtavarre Røde Kors, må formannskapets reserve 
vurderes. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2017/95 -51 

Arkiv: 231 

Saksbehandler:  Stine Pedersen 

Dato:                 11.01.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
3/19 Utvalg for miljø, drift og utvikling 22.01.2019 
17/20 Formannskap 20.03.2020 

 

Anmodning om tilbakebetaling av kloakkavgift på eiendom 35/109 

Henvisning til lovverk: 
Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gàivuona suohkan Kåfjordkommune Kaivuonon 
komuuni, sist vedtatt 27.09.2018 i K-sak 58/18 
Forvaltningsloven. 
Foreldelsesloven. 
 
 

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 22.01.2019  

Behandling: 
 
Bernt Lyngstad melder seg inhabil etter forvaltningsloven §6a og §6b pga slektsforhold og 
økonomiske konsekvenser, og fratrer møtet. 
  
 
Rådmannens innstilling falt. 
 
Utvalget gjør følgende enstemmige vedtak:  

1. Saken utsettes inntil tilstanden på avløpsrørene er utredet og avklart.  
2. Lyngstad/ Myrland betaler ikke kommunal avløpsavgift fra og med 01.01.19 og fram til 

saka er avgjort. 
  

Vedtak: 
1. Saken utsettes inntil tilstanden på avløpsrørene er utredet og tilstanden avklart.  
2. Lyngstad/ Myrland betaler ikke kommunal avløpsavgift fra og med 01.01.19 og fram til 

saka er avgjort.  
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Rådmannens innstilling 
1. Per Steinar Lyngstad og Linda Myrland gis ikke medhold i søknad om tilbakebetaling av 

kloakkavgift som omsøkt, da dette er i strid med vedtatte Forskrift om vann- og 
avløpsgebyrer i Gàivuona suohkan Kåfjordkommune Kaivuonon komuuni, sist vedtatt 
27.09.2018 i K-sak 58/18. Søknaden avslås. 

2. Husstander på eiendommene 35/136, 35/29, 35/59 og 35/39 pålegges kloakkavgift fra 
01.01.2019, i henhold til samme forskrift. Kravet gis ikke tilbakevirkende kraft. 
Forutsetning er at husstandene opprettholder påslipp til kommunal avløpsledning. 

 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Per Steinar Lyngstad og Linda Myrland søkte den 24.05.2018 om å få tilbakebetalt kloakkavgift 
for eiendommen 35/109 med følgende begrunnelse: 
De betaler både kloakkavgift og slamavgift for sitt kloakkanlegg, noe de har gjort siden de 
bygde huset i 1997. Lyngstad/ Myrland kan dokumentere innbetalte avgifter fra 2002 til dd, og 
har i denne perioden innbetalt 121 520,40 inkl mva i kloakkavgift. Dette søker de nå å få 
tilbakebetalt. 
 
Søknaden ble administrativ avslått i brev av 20.06.2018, med henvisning til vedtatte forskrift om 
Vann- og avløpsgebyrer i Gàivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni § 3-1 
Gebyrplikt og ikrafttreden, første punkt: 
«Årsgebyr (abonnements- og forbruksgebyr) skal betales for alle bygg og private tilknytninger 
som  

a) Er tilknyttet kommunalt vann- eller avløpsanlegg» 
Samt siste avsnitt, samme §: «Det gis ikke fritak for gebyrer med mindre tilknytningen er 
frakoblet/stengt og plombert av kommunen» 
 
I avslaget opplyste kommunen videre hvilke alternativer huseier har for å unngå dobbel avgift: 

- Søke om ny utslippstillatelse for slamavskiller og etablere godkjent infiltrasjonsanlegg i 
henhold til gjeldende regelverk og normer. Abonnent belastes da kun avgift for slam 

- Demontere og fjerne eksisterende slamavskiller og foreta direkte tilkobling til 
kommunalt avløpsnett. Abonnenten belastes da kommunale avgifter. 

 
Vedtaket ble gitt klagerett i henhold til forvaltningsloven. 
Den 17.09 2018, nesten 3 måneder etter avslag, klaget Lyngstad/Myrland på vedtaket. Fordi 
denne innkom etter klagefrist, ble klagen avvist. 
Lyngstad ba dermed om et møte med kommunen for å drøfte saken. Dette møtet ble 
gjennomført 10.01.2019. Utklipp fra referatet:  
 
Lyngstad redegjorde for status: 3 boliger (35/109, 35/136 og 35/39) deler felles avløpskum, 
plassert på eiendom 35/136. Anlegget består av en eldre betongkum med påslipp til kommunalt 
anlegg. Stikkledningene fra boligene og inn til kum består av PVC og betongrør.  

164



Våren 2018 ble Per og Linda klar over at bare boligen på eiendom 35/109, og ikke alle 3 
boligene som deler avløpskum blir belastet med kloakkavgift fra kommunen, kun slamavgift til 
Avfallsservice.  
Dette gjelder også boliger på eiendommene 35/59 og 35/29, disse har et eget, felles anlegg med 
påslipp til kommunalt anlegg. 
Lyngstad ønsker svar på hvorfor han belastes for kommunale avgifter og ikke naboene. 
 
Tilbakemelding fra kommunen: Jfr vedtatte forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Kåfjord, 
inntrer gebyrplikten når det tilkobles til kommunal anlegg. Følgelig skal alle som er tilknyttet 
det kommunale anlegget betale. Her skiller ikke forskriften mellom slamavskilt avløpsvann eller 
råkloakk. 
At ikke eiere til eiendommene 35/136 og 35/39 belastes, kan forklares med at disse boligene er 
eldre og at det i byggesøknad er oppgitt at disse skal ha privat anlegg.  
Disse eiendommene skal etter forskriften også betale kloakkavgift, all den tid de er tilkoblet 
kommunalt nett. Det skal være likebehandling. 

 
Administrasjonen utreder nå hvilke kloakkløsninger som kan være aktuelle i denne saken, slik at 
husstandene i området ikke skal betale dobbel avgift. Dette fremmes som egen sak når utredning 
er gjennomført. 
 
Jfr Lov om forledelse av fordringer (Foreldelsesloven), § 2, er den alminnelige foreldelsesfristen 
3 år. En eventuell tilbakebetaling av avgifter vil dermed påbeløpe seg til 24 177,40 inkl. mva. 
 

Vurdering 
Saken er prinsipielt viktig, og administrasjonen fremmer likevel klagen (jfr Forvaltningslovens§ 
31 b)) politisk, selv om klagefristen var gått. 
Kåfjord kommune har vedtatt lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer, der det i forskriften 
ikke gis anledning til fritak fra gebyrplikten med mindre anlegget kobles ifra/plomberes. 
 
Rådmannen innstiller etter vedtatte regelverk og forskrifter. Ved å gi dispensasjon fra 
forskriften, undergraves prinsippet om selvkost og likebehandling og saksbehandling etter 
forskrift vanskeliggjøres. Her henvises også til andre saker som behandles etter samme forskrift. 
Dispensasjoner skaper presedens for den videre saksbehandling. 
 
Likebehandling er dermed essensiell i denne saken, og følgelig må de øvrige husstander i 
området som er tilkoblet kommunalt ledningsnett belastes for avgifter. Også her gis det 
anledning i Foreldelsesloven og kreve avgifter 3 år tilbake i tid. Rådmannen tilrår imidlertid å 
pålegge avgifter fra 01.01.2019, med bakgrunn i at saka nylig er blitt redegjort for. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2015/16 -151 

Arkiv: L32 

Saksbehandler:  Inger Marie Åsli 

Dato:                 11.02.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
1/20 Samepolitisk utvalg 24.02.2020 
18/20 Formannskap 20.03.2020 

 

Endelig vedtak: samisk parallellnavn til grenda Samuelsberg og Olmavankka 

Henvisning til lovverk: 
 
Lov om stadnamn https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1990-05-18-11?q=stedsnavnloven 
Forskrift om stadnamn https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-05-23-638?q=stedsnavn 
 
Vedlegg 
1 06_01253-191Melding om vedtak i sak 202022, Sámmolborri og andre navn, Kåfjord 

kommune med vedlegg – Kartverket sak 2020/22 
2 Navnesaksskjema sak 2020-22.PDF – Skjema kartverket 
3 Kartblad navnesak – samisk stednavntjeneste 

Saksprotokoll i Samepolitisk utvalg- 24.02.2020  

Behandling: 
Idar Pedersen (SP) bemerket at det som har vært brukt om området er Fiervá. Sámmolborri har 
vært benyttet om et fjellparti høyere oppe. 
 
Asgeir Fagerli Langberg (H) kom med følgende endringsforslag på Kommunedirektørens 
innstilling:  
Fiervá brukes som hovednavn. Det er dette navnet som har vært i bruk blant folk, og er det 
navnet som fortsatt er i bruk lokalt. Sámmolborri strykes som hovednavn.  
 
Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kåfjord kommune vedtar følgende skrivemåte på samisk navn på grenda Samuelsberg: 
 
Navneobjekt Endelig tilrådning til 

skrivemåte fra samisk 
stednavntjeneste 

Vedtak Tidligere vedtak i  
k. sak 62/15 

 
Grend Sámmolborri Fiervá Samuelsberg, norsk 

 Fiervá  Olmavankka, kvensk 
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Kommunedirektørens innstilling: 
Kåfjord kommune vedtar følgende skrivemåte (hovednavn og undernavn) på samisk navn på 
grenda Samuelsberg: 
 

Navneobjekt Endelig tilrådning til 
skrivemåte fra samisk 

stednavntjeneste 

Vedtak Tidligere vedtak i 
k. sak 62/15 

 
Grend   Samuelsberg, norsk 

   Olmavankka, 
kvensk 

 Sámmolborri Sámmolborri (H)  
 Fiervá Fiervá (U)  

 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Statens Kartverk er vedtaksorgan for skrivemåte på gårds- og bruksnavn og naturnavn. De har 
nå gjort vedtak på 6 nordsamiske navn, derav ett gårdsnavn tilknytta navnet Samuelsberg. Når 
det gjelder grendenavn er Kåfjord kommune vedtaksorgan.  
 
Formålet med stadnamnlova kommer til uttrykk i lovens §1, første ledd: «Formålet med denne 
lova er å ta vare på stadnamn som språklege kulturminne, gi dei ei skriftform som er praktisk, 
og som ikkje skyggjer for meiningsinnhaldet i namnet, og medverke til kjennskap til og aktiv 
bruk av namna».  
 
I forskrift om stadnamn er det nedfelt i § 1, andre ledd at: «For samiske og kvenske stadnamn 
skal det takast særleg omsyn til munnleg tradisjon». Videre i § 4, første ledd : «For samiske 
stadnamn skal det takast utgangspunkt i den nedervde lokale uttalen. Skrivemåten skal følgje 
gjeldande rettskriving i nordsamisk (....),  og i § 4, tredje ledd: «Dersom det er brukt fleire 
samiske namn om det same namneobjektet, skal det eldste namnet brukast av det offentlege. I 
særlege tilfelle kan det gjerast unntak frå denne regelen». 
 
Saka har sitt utspring i sak 20/15 i Samepolitisk utvalg, Formannskap sak 65/15 og 
kommunestyre sak 62/15. Her ble det fastsatt skrivemåten på bygder, grender og kommunale 
anlegg i Kåfjord, inkludert samisk og kvensk navn på grenda Samuelsberg.  
 
I vurderingen for samisk navneform for grenda Samuelsberg ble det sagt i saksfremlegget at: 
Samisk språksenter har fått nye opplysninger. Informanter mener Fiervá ikke kan være 
Samuelsbergs rette samiske navn, da Fiervá også er på andre siden, dvs. Lávkgietfiervá. Heller 
ikke foreløpig tilrådet navn, Sámmolvárri, mener informanter er grendas rette navn. De har fått 
opplyst fra en informant at Sámmolborri er grendas eldste samiske navn. På grunn av dette 
ønsker samisk språksenter å undersøke dette nærmere, og utsette behandlingen av dette navnet. 
 
Vedtaket i saka ble at skrivemåte på norsk og kvensk navneform ble Samuelsberg – 
Olmavankka. Samisk navn og skrivemåte ble vedtatt utsatt.  
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Navnesak for stedsnavn på Samuelsberg ble oppretta 13.02.2018, og sendt stedsnavntjenesten 
for tilrådning til skrivemåten. Dette var i etterkant at samisk språksenter hadde intervjuet en 
informant f. 1931 på Samuelsberg om grendas samiske navn.  
 

Vurdering: 
Følgende kilder har vært henvist til: 

 Informant på Samuelsberg f. 1931: Sámmolborri. Intervjuet av Samisk språksenter i 
januar 2018. 

 Samisk navnekonsulenttjeneste skriver i tidligere navnesak: Sámmolvárri er brukt om 
grenda bla i Norsk skolehistorie og i NOU 2007:13 

 Gaisi.no http://www.gaisi.no/sted.php?id=1564 : Samuelsberg, Olmmáivággi: grend og 
gårdsnavn. Navnet er oversatt fra Sámmolbávttit, som ligger noe lengre nord. Grenda 
kalles også for Fiervá på samisk.  

 Samisk språksenter: Samuelsberg. Andre former: Fiervá. Grend. Navnet kommer 
sannsynligvis fra Sámmolbávttit, som ligger noe lengre nord.  

 Samisk språksenter: Sámmolborri. Slette på innersia av Guorttesjohka (....) Q: nes 
utenfor Samuelsberg, gammel boplass.  

 Samisk språksenter: Sámmolvárri. Lite fjell i fjellsida. 
 E. Skytte Blix: Samiske stedsnavn i Kåfjord i Troms. Bearbeidet av T. Lyngstad (s.14): 

Sammul-varre, n. Samuelsberg. Fjellparti. 
 Qvigstad (1935:42): De lappiske stedsanvn i Troms fylke: Mellom gnr. 36 Samuelsberg 

og Nordnesodden (....) På denne strekningen har man ved sjøen Sammul-borre, et nes 
utenfor Samuelsberg (gammel boplass). 

 Qvigstad (1935:38): De lappiske stedsnavn i Troms fylke: Gårdnavn 36 Samuelsberg, lp. 
Sammul-varre. 

 I tidligere navnesak fra 2015 ga Samisk språksenter følgende innspill av 19.1.2015 til 
Sámmolvárri som samisk navneform på grenda Samuelsberg: Sámmolvárri på samisk 
kan ikke dekke det stedet der bebyggelsen ligger, noe Fiervá/Boaresfiervá kan. Samisk 
språksenter har registrert Fiervá for grenda Samuelsberg.  

 Statens kartverk: Samuelsberg og Olmavankka status vedtatt. 
                            Buresfiervá, Fiervá, Sámmolborri – status foreslått. 

 
Sametingets stednavntjeneste endelige tilrådning på samisk navn og skrivemåten på grenda 
Samuelsberg er Sámmolborri. Kilde har her vært informant på Samuelsberg f. 1931 som henvist 
til tidligere.  
 
Administrasjonen innstilling til hovednavn på grenda er Sámmolborri som er i samsvar med 
tilrådningen fra samisk stednavntjeneste, samt vedtak til skrivemåte gjort i kartverket i sak 
2020/22. Administrasjonen innstiller i tillegg Fiervá som undernavn. Dette i samsvar med 
registrering av grendenavnet Samuelsberg hos Samisk språksenter.  
 

Navneobjekt Endelig tilrådning til 
skrivemåte fra samisk 

stednavntjeneste 

Vedtak Tidligere vedtak i 
k. sak 62/15 

 
Grend   Samuelsberg, norsk 

   Olmavankka, 
kvensk 
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 Sámmolborri Sámmolborri (H)  
 Fiervá Fiervá (U)  
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Kartverket landdivisjonen Besøksadresse: Kartverksveien 21 Hønefoss Postadresse: Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss  
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KÅFJORD KOMMUNE GAIVUONA SUOHKAN 

Postboks 74 

9148 OLDERDALEN 

 

 

 

 
   

  
   

 

Deres ref.:  Vår ref.:  Dato: 

    Sak/dok.: 06/01253-191 10.02.2020 

  Ark.: 326.12  

Melding om vedtak i sak 2020/22, Sámmolborri og andre 
navn, Kåfjord kommune 

  
   

Kartverket har fastsatt skrivemåten av seks nordsamiske stedsnavn, derav ett gårdsnavn i 

Kåfjord kommune: 

 

Løpenummer  

(se 
navnesaksskjema) 

Vedtak Navn på Merknader 

2 Sámmolbávttit Berg  

3 Sámmolborri Bakke  

4 Sámmolvárri Haug  

5 Sámmolvárri Gård 36  

10 Davvegieddi Slette  

11 Boaresfiervá Strandområde  

 

Bakgrunn for saka 

De vedtatte stedsnavna inngår navnesak reist av Kåfjord kommune 17.09.2018, og Sametingets 

stedsnavntjeneste har gitt endelig tilråding til skrivemåte i brev av 27.09.2018. Saka inneholder 

både naturnavn, gårdsnavn og bruksnavn som Kartverket har ansvar for å fastsette skrivemåten 

til. Etter lov om stadnamn § 4, tredje ledd skal skrivemåten til primærfunksjonen fastsettes før 

skrivemåten til sekundære navnefunksjoner blir fastsatt.  

 

Høringsuttalelser og tilrådinger 

Navnesaken har vært kunngjort lokalt, og det har ikke kommet inn uttalelser etter kunngjøringa.  
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Kartverkets vurderinger 

Kartverket har lagt til grunn de tilrådde skrivemåtene og opplysninger fra kommunen om 

plasseringer. Saken inneholder fem bruksnavn, og siden ingen av brukseierne har uttalt seg om 

å ta i bruk et eventuelt samisk navn i tillegg til eller i stedet for det norske navnet, har ikke 

Kartverket kunnet vedta skrivemåter av bruksnavn. Elvenes og Davvegieddi er omklassifisert fra 

bruksnavn til naturnavn. 

 

Bruk av vedtatte skrivemåter 

Vi minner om reglene i stedsnavnloven om plikten til å bruke vedtatte skrivemåter, jf. § 11, 

spesielt første setning, som har denne ordlyden: "Når skrivemåten av eit stadnamn er fastsett 

etter denne lova og ført inn i stadnamnregisteret, skal han brukast av eige tiltak av dei som er 

nemnde i § 1 tredje ledd." Det vil si organer for stat, fylkeskommune og kommune samt selskaper 

som det offentlige eier fullt ut.  

Når det samme navnet er brukt om ulike navneobjekter på samme sted, skal skrivemåten i 

primærfunksjonen som hovedregel være retningsgivende for skrivemåten i de andre funksjonene.  

Lov om stadnamn § 11, andre ledd, sier: "Samiske og kvenske stadnamn som blir nytta blant 

folk som bur fast på eller har næringsmessig tilknyting til staden, skal til vanleg brukast av det 

offentlege t.d. på kart, skilt, i register saman med eventuelt norsk namn. 

Kunngjøring 

Kommunen skal sørge for at vedtaka gjøres kjent for de partene i kommunen som har klagerett 

etter § 12 første ledd i loven, og som ikke er adressater i dette brevet.  

Klage 

Etter § 12 i lov om stadnamn kan vedtak om skrivemåten påklages av dem som etter § 6, bokstav 

a, c og d har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre uker fra 

meldinga om vedtaket er kommet fram til mottaker. Dersom denne meldinga skjer ved offentlig 

kunngjøring, starter klagefristen fra den dagen vedtaket blir kunngjort første gang. De som har 

klagerett, har rett til å se saksdokumentene, som er arkivert hos vedtaksorganet. Det er 

anledning til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er 

avgjort.  

En eventuell klage skal sendes til Statens kartverk med kopi til kommunen. Klagen skal grunn-

gis, og grunngivingen må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.   

Når man tar opp en klagesak, gjelder de samme saksbehandlingsreglene som for navnesaker 

ellers. Dersom vedtaket blir opprettholdt, sender Kartverket saken videre til ei særskilt klage-

nemnd oppnevnt av Kulturdepartementet.   
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Vennlig hilsen  

Steinar Vaadal   Anne Kristine Utsi 

Fylkeskartsjef    stedsnavnansvarlig 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

 

 

Vedlegg: 

Navnesaksskjema 

 

Lov om stadnamn: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1990-05-18-11 

Forskrift om stadnamn: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-05-23-638 

 

   

 

 

 

Kopi SAMEDIGGI / SAMETINGET 
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NAVNEKONSULENTTJENESTEN:

 

navnesak nr: 2020/22 kommune (nr og navn):  5426 Gáivuotna – Kåfjord    
Jf  følgeskriv: Vedtaksbrev dat. 

Nr Koordinat 

Angi datum 

og system 

N= 

Ø= 

Objekttype 

Angi evt. 

GAB-id.nr 

(gnr, bnr, 

adr.kode, 

gatekode) 

Evt. skrivemåte-

alternativ 

Angi kilde 

S=synfaring 

H=hydr. orig. 

B=brev     osv 

Angi språk hvis 

samisk el. finsk 

Skrivemåte(r) i 

offentlig bruk 

Angi kilder 

N5=økonomisk 

kartverk 

N50=Norge 1:50000 

Dnl=Den norske los 

S=sjøkart       osv 

Foreløpig 

tilråding 

fra navne-

konsulentene 

Høringsuttalelser 

Angi kilde 

E=eier/fester 

K=kommunen 

L=lokale 

organisasjoner 

O=andre offentlige 

instanser 

Endelig tilråding 

 fra navne-

konsulentene 

Vedtak 

Vedtaksinstans er 

Statens kartverk om 

ikke annet er angitt 

K=kommunen 

Fk=fylkeskommunen 

V=Vegvesenet 

Ky=Kystverket   osv 

Merknader/ Begrunnelse 

(L=lov om stadnamn, F=forskriftene) 

Evt. henvisning til følgeskriv 

 

 

Side 1 

 

 
1  grend Fiervá 

Boaresfiervá 
Sámmolborri 
Sámmolvárri 

 Sámmolborri 
 

 

ingen Sámmolborri K Kilde: J.Pedersen, Sámmolborri 

2  berg Sámmolbávttit  Sámmolbávttit  Sámmolbávttit Sámmolbávttit Samisk språksenter har registrert 
stedsnavnet og følgende om stedet: 
Sámmolbávttit. Har sannsynligvis gitt navn 
til Samuelsberg. 

3  bakke Sámmolborri  Sámmolborri  Sámmolborri Sámmolborri Samisk språksenter har registrert 
stedsnavnet og følgende om stedet: 
Sámmolborri: Slette på innersia av 
Guorttesjohka (....) Q(vigstad): nes utenfor 
Samuelsberg, gammel boplass. 
Qvigstad (1935:42): De lappiske stedsnavn i 
Troms fylke: På denne strekningen har man 
med sjøen Sam-mul-borre et nes utenfor 
Samuelsberg (gammel boplass). 
KV: Sámmelborri. Status G. 
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NAVNEKONSULENTTJENESTEN:

 

navnesak nr: 2020/22 kommune (nr og navn):  5426 Gáivuotna – Kåfjord    
Jf  følgeskriv: Vedtaksbrev dat. 

Nr Koordinat 

Angi datum 

og system 

N= 

Ø= 

Objekttype 

Angi evt. 

GAB-id.nr 

(gnr, bnr, 

adr.kode, 

gatekode) 

Evt. skrivemåte-

alternativ 

Angi kilde 

S=synfaring 

H=hydr. orig. 

B=brev     osv 

Angi språk hvis 

samisk el. finsk 

Skrivemåte(r) i 

offentlig bruk 

Angi kilder 

N5=økonomisk 

kartverk 

N50=Norge 1:50000 

Dnl=Den norske los 

S=sjøkart       osv 

Foreløpig 

tilråding 

fra navne-

konsulentene 

Høringsuttalelser 

Angi kilde 

E=eier/fester 

K=kommunen 

L=lokale 

organisasjoner 

O=andre offentlige 

instanser 

Endelig tilråding 

 fra navne-

konsulentene 

Vedtak 

Vedtaksinstans er 

Statens kartverk om 

ikke annet er angitt 

K=kommunen 

Fk=fylkeskommunen 

V=Vegvesenet 

Ky=Kystverket   osv 

Merknader/ Begrunnelse 

(L=lov om stadnamn, F=forskriftene) 

Evt. henvisning til følgeskriv 

 

 

Side 2 

 

4  haug Sámmolvárri  Sámmolvárri  Sámmolvárri Sámmolvárri Samisk språksenter har registrert 
stedsnavnet og følgende om stedet: 
Sámmolvárri: Lite fjell i fjellsida. 
E.Skytte Blix: Samiske stedsnavn i Kåfjord i 
Troms. Alfabetisk liste I. Bearbeidet av 
T.Lyngstad (s. 14): Sammul-varre, n. 
Samuelsberg. Fjellparti. 
Qvigstad (1935:38): De lappiske stedsnavn i 
Troms fylke: Gårdsnavn: 36 Samuelsberg, 
lp Sammul-varre. 
5. 
Samuelsberg 
Sámmolvárri 
Gård nr. 36 

 

5  Gård 36 Samelsberg 
 
Sámmolvárri 

 Sámmolvárri  Sámmolvárri Sámmolvárri Norske gaardsnavne, Tromsø Amt 
(1911): 36 - Samuelsberg. Udt. 
sa´mmelbærg? 
Qvigstad (1935:38): De lappiske 
stedsnavn i Troms fylke: 
Gårdsnavn: 36 Samuelsberg, lp 
Sammul-varre. 

6  Bruk 36/1 Samuelsberg Elvenes Njođđunjárga  Njođđunjárga Ikke vedtatt pga. 
Brukseier ikke har 
svart. 

Qvigstad (1935:38): De lappiske stedsnavn i 
Troms fylke: Gårdsnavn: 36-1 Samuelsberg, 
lp Njođđo-njar`ga, n. Elvenes 
KV. Elvenes status G. 
KV: Elvenes er omklassifisert fra bruk til 
naturnavn, et nes, og er parallellnavn til 
Johkanjárga.  
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NAVNEKONSULENTTJENESTEN:

 

navnesak nr: 2020/22 kommune (nr og navn):  5426 Gáivuotna – Kåfjord    
Jf  følgeskriv: Vedtaksbrev dat. 

Nr Koordinat 

Angi datum 

og system 

N= 

Ø= 

Objekttype 

Angi evt. 

GAB-id.nr 

(gnr, bnr, 

adr.kode, 

gatekode) 

Evt. skrivemåte-

alternativ 

Angi kilde 

S=synfaring 

H=hydr. orig. 

B=brev     osv 

Angi språk hvis 

samisk el. finsk 

Skrivemåte(r) i 

offentlig bruk 

Angi kilder 

N5=økonomisk 

kartverk 

N50=Norge 1:50000 

Dnl=Den norske los 

S=sjøkart       osv 

Foreløpig 

tilråding 

fra navne-

konsulentene 

Høringsuttalelser 

Angi kilde 

E=eier/fester 

K=kommunen 

L=lokale 

organisasjoner 

O=andre offentlige 

instanser 

Endelig tilråding 

 fra navne-

konsulentene 

Vedtak 

Vedtaksinstans er 

Statens kartverk om 

ikke annet er angitt 

K=kommunen 

Fk=fylkeskommunen 

V=Vegvesenet 

Ky=Kystverket   osv 

Merknader/ Begrunnelse 

(L=lov om stadnamn, F=forskriftene) 

Evt. henvisning til følgeskriv 

 

 

Side 3 

 

7  Bruk 36/2 Samuelsberg Sámmolvárri Sámmolvárri  Sámmolvárri Ikke vedtatt pga. 
Brukseier ikke har 
svart. 

KV: Sámmolvárri status G. Samuelsberg 
status G. 

8  Bruk 36/3 Samuelsberg  -------------   Ikke vedtatt pga. 
Brukseier ikke har 
svart. 

 

9  Bruk 36/4 Samuelsberg  ------------------   Ikke vedtatt pga. 
Brukseier ikke har 
svart. 

 

10  Bruk 36/5 Samuelsberg KV:Davoigieddi 
Davvekenttâ 
Yttergård 

Davvegieddi  Davvegieddi Davvegieddi Qvigstad (1935:38): De lappiske stedsnavn i 
Troms fylke: Gårdsnavn: 36-5 Samuelsberg, 
lp. Davve-gied`de (den ytterste eng). 
KV: Davoigieddi status G, Davvekenttâ 
status F og Yttergård status G. 

11  Annen 
terrengdeta
lj 
(Strandomr
åde) 

Boaresfievrá  Boaresfievrá  Boaresfiervá Boaresfiervá Samisk språksenter har registrert 
stedsnavnet og følgende om stedet: 
Boaresfiervá: Fjærområde. Her var tidligere 
sjøbuer, ble tatt av ras. Var allmenning. 
KV: Buaresfiervá status F. 
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NAVNEKONSULENTTJENESTEN:

 

navnesak nr: 2020/22 kommune (nr og navn):  5426 Gáivuotna – Kåfjord    
Jf  følgeskriv: Vedtaksbrev dat. 

Nr Koordinat 

Angi datum 

og system 

N= 

Ø= 

Objekttype 

Angi evt. 

GAB-id.nr 

(gnr, bnr, 

adr.kode, 

gatekode) 

Evt. skrivemåte-

alternativ 

Angi kilde 

S=synfaring 

H=hydr. orig. 

B=brev     osv 

Angi språk hvis 

samisk el. finsk 

Skrivemåte(r) i 

offentlig bruk 

Angi kilder 

N5=økonomisk 

kartverk 

N50=Norge 1:50000 

Dnl=Den norske los 

S=sjøkart       osv 

Foreløpig 

tilråding 

fra navne-

konsulentene 

Høringsuttalelser 

Angi kilde 

E=eier/fester 

K=kommunen 

L=lokale 

organisasjoner 

O=andre offentlige 

instanser 

Endelig tilråding 

 fra navne-

konsulentene 

Vedtak 

Vedtaksinstans er 

Statens kartverk om 

ikke annet er angitt 

K=kommunen 

Fk=fylkeskommunen 

V=Vegvesenet 

Ky=Kystverket   osv 

Merknader/ Begrunnelse 

(L=lov om stadnamn, F=forskriftene) 

Evt. henvisning til følgeskriv 

 

 

Side 1 

 

 
1  grend Fiervá 

Boaresfiervá 
Sámmolborri 
Sámmolvárri 

 Sámmolborri 
 

 

ingen Sámmolborri K Kilde: J.Pedersen, Sámmolborri 

2  berg Sámmolbávttit  Sámmolbávttit  Sámmolbávttit Sámmolbávttit Samisk språksenter har registrert 
stedsnavnet og følgende om stedet: 
Sámmolbávttit. Har sannsynligvis gitt navn 
til Samuelsberg. 

3  bakke Sámmolborri  Sámmolborri  Sámmolborri Sámmolborri Samisk språksenter har registrert 
stedsnavnet og følgende om stedet: 
Sámmolborri: Slette på innersia av 
Guorttesjohka (....) Q(vigstad): nes utenfor 
Samuelsberg, gammel boplass. 
Qvigstad (1935:42): De lappiske stedsnavn i 
Troms fylke: På denne strekningen har man 
med sjøen Sam-mul-borre et nes utenfor 
Samuelsberg (gammel boplass). 
KV: Sámmelborri. Status G. 
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NAVNEKONSULENTTJENESTEN:

 

navnesak nr: 2020/22 kommune (nr og navn):  5426 Gáivuotna – Kåfjord    
Jf  følgeskriv: Vedtaksbrev dat. 

Nr Koordinat 

Angi datum 

og system 

N= 

Ø= 

Objekttype 

Angi evt. 

GAB-id.nr 

(gnr, bnr, 

adr.kode, 

gatekode) 

Evt. skrivemåte-

alternativ 

Angi kilde 

S=synfaring 

H=hydr. orig. 

B=brev     osv 

Angi språk hvis 

samisk el. finsk 

Skrivemåte(r) i 

offentlig bruk 

Angi kilder 

N5=økonomisk 

kartverk 

N50=Norge 1:50000 

Dnl=Den norske los 

S=sjøkart       osv 

Foreløpig 

tilråding 

fra navne-

konsulentene 

Høringsuttalelser 

Angi kilde 

E=eier/fester 

K=kommunen 

L=lokale 

organisasjoner 

O=andre offentlige 

instanser 

Endelig tilråding 

 fra navne-

konsulentene 

Vedtak 

Vedtaksinstans er 

Statens kartverk om 

ikke annet er angitt 

K=kommunen 

Fk=fylkeskommunen 

V=Vegvesenet 

Ky=Kystverket   osv 

Merknader/ Begrunnelse 

(L=lov om stadnamn, F=forskriftene) 

Evt. henvisning til følgeskriv 

 

 

Side 2 

 

4  haug Sámmolvárri  Sámmolvárri  Sámmolvárri Sámmolvárri Samisk språksenter har registrert 
stedsnavnet og følgende om stedet: 
Sámmolvárri: Lite fjell i fjellsida. 
E.Skytte Blix: Samiske stedsnavn i Kåfjord i 
Troms. Alfabetisk liste I. Bearbeidet av 
T.Lyngstad (s. 14): Sammul-varre, n. 
Samuelsberg. Fjellparti. 
Qvigstad (1935:38): De lappiske stedsnavn i 
Troms fylke: Gårdsnavn: 36 Samuelsberg, 
lp Sammul-varre. 
5. 
Samuelsberg 
Sámmolvárri 
Gård nr. 36 

 

5  Gård 36 Samelsberg 
 
Sámmolvárri 

 Sámmolvárri  Sámmolvárri Sámmolvárri Norske gaardsnavne, Tromsø Amt 
(1911): 36 - Samuelsberg. Udt. 
sa´mmelbærg? 
Qvigstad (1935:38): De lappiske 
stedsnavn i Troms fylke: 
Gårdsnavn: 36 Samuelsberg, lp 
Sammul-varre. 

6  Bruk 36/1 Samuelsberg Elvenes Njođđunjárga  Njođđunjárga Ikke vedtatt pga. 
Brukseier ikke har 
svart. 

Qvigstad (1935:38): De lappiske stedsnavn i 
Troms fylke: Gårdsnavn: 36-1 Samuelsberg, 
lp Njođđo-njar`ga, n. Elvenes 
KV. Elvenes status G. 
KV: Elvenes er omklassifisert fra bruk til 
naturnavn, et nes, og er parallellnavn til 
Johkanjárga.  
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NAVNEKONSULENTTJENESTEN:

 

navnesak nr: 2020/22 kommune (nr og navn):  5426 Gáivuotna – Kåfjord    
Jf  følgeskriv: Vedtaksbrev dat. 

Nr Koordinat 

Angi datum 

og system 

N= 

Ø= 

Objekttype 

Angi evt. 

GAB-id.nr 

(gnr, bnr, 

adr.kode, 

gatekode) 

Evt. skrivemåte-

alternativ 

Angi kilde 

S=synfaring 

H=hydr. orig. 

B=brev     osv 

Angi språk hvis 

samisk el. finsk 

Skrivemåte(r) i 

offentlig bruk 

Angi kilder 

N5=økonomisk 

kartverk 

N50=Norge 1:50000 

Dnl=Den norske los 

S=sjøkart       osv 

Foreløpig 

tilråding 

fra navne-

konsulentene 

Høringsuttalelser 

Angi kilde 

E=eier/fester 

K=kommunen 

L=lokale 

organisasjoner 

O=andre offentlige 

instanser 

Endelig tilråding 

 fra navne-

konsulentene 

Vedtak 

Vedtaksinstans er 

Statens kartverk om 

ikke annet er angitt 

K=kommunen 

Fk=fylkeskommunen 

V=Vegvesenet 

Ky=Kystverket   osv 

Merknader/ Begrunnelse 

(L=lov om stadnamn, F=forskriftene) 

Evt. henvisning til følgeskriv 

 

 

Side 3 

 

7  Bruk 36/2 Samuelsberg Sámmolvárri Sámmolvárri  Sámmolvárri Ikke vedtatt pga. 
Brukseier ikke har 
svart. 

KV: Sámmolvárri status G. Samuelsberg 
status G. 

8  Bruk 36/3 Samuelsberg  -------------   Ikke vedtatt pga. 
Brukseier ikke har 
svart. 

 

9  Bruk 36/4 Samuelsberg  ------------------   Ikke vedtatt pga. 
Brukseier ikke har 
svart. 

 

10  Bruk 36/5 Samuelsberg KV:Davoigieddi 
Davvekenttâ 
Yttergård 

Davvegieddi  Davvegieddi Davvegieddi Qvigstad (1935:38): De lappiske stedsnavn i 
Troms fylke: Gårdsnavn: 36-5 Samuelsberg, 
lp. Davve-gied`de (den ytterste eng). 
KV: Davoigieddi status G, Davvekenttâ 
status F og Yttergård status G. 

11  Annen 
terrengdeta
lj 
(Strandomr
åde) 

Boaresfievrá  Boaresfievrá  Boaresfiervá Boaresfiervá Samisk språksenter har registrert 
stedsnavnet og følgende om stedet: 
Boaresfiervá: Fjærområde. Her var tidligere 
sjøbuer, ble tatt av ras. Var allmenning. 
KV: Buaresfiervá status F. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2018/202 -8 

Arkiv: 614 

Saksbehandler:  Gunn Andersen 

Dato:                 13.03.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
19/20 Formannskap 20.03.2020 

 

Konseptutvikling for salg av gamle helsesenter 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Møtereferat gamle sykehjemmet 18.02.20 og 09.03.2020 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 

1. Kåfjord kommune bevilger kr. 80 000,- til konseptutvikling/modellering av det gamle 
helsesenteret før ny utlysning av salg av bygg/deler av bygg 

2. Utgiften belastes budsjettpost på drift som tilføres kr. 80 000,-. 
3. Formannskapets reserve – konto nr. 14900 199 000 – reduseres tilsvarende 
4. Kommunedirektøren foretar budsjettregulering. 

 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Kåfjord kommune har over en viss tid forsøkt å legge det gamle sykehjemmet ut for salg. Vi har 
ikke lyktes med det. Noe av forklaringen har vi vurdert er at det er en betydelig bygningsmasse 
som ikke er særlig lett omsettelig på det private markedet. 
 
Kåfjord kommune mener imidlertid at bygningskroppen kan være aktuell for ulike aktører, og 
ønsker å synliggjøre at bygget kan ha et potensiale. 
 
Det har vært satt ned en intern arbeidsgruppe som har forsøkt å se på muligheter for hvordan 
presentere bygningsmassen slik at potensielle næringsaktører og/eller andre kan se et potensiale 
for å utvikle en virksomhet i bygget. 
 
Vedlagt følger møtenotater fra arbeidsmøter som synliggjør oppgaver, tiltak og hvordan få til 
næringsutvikling i bygget. Sentral for dette arbeidet fremover vil være vår næringskonsulent. 
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Øvrige medspillere avhenger av hvilke aktører som ser mulighet til å ta hele eller deler av 
bygget i bruk. 
 
Dette er et tiltak som også UMDU har satt fokus på, og kommunen vil, som en følgesak av 
denne saken, ta grep for ytterligere finne midler til mulighetsstudie/forprosjekt sammen med 
eksterne medfinansiører, slik at vi får til en god konseptutvikling – og synligjøre hvordan bygget 
fremover kan være en ressurs for god nærings- og samfunnsutvikling i Kåfjord. 

Vurdering: 
 
Kåfjord kommune ønsker å engasjere AR-Ing AS til å lage en modellering av bygget før det på 
nytt legges ut for salg. Vi vil denne gang vurdere å gjøre bygget mer attraktivt gjennom at den 
kanskje kan settes ut som et bygg som kan seksjoneres etter den enkelte interessents behov og 
potensiale.  
 
Her vil vi også se om det er mulig å få til noen synergier, med andre aktører. Kommunen kan 
også gjennom et forprosjekt søke å finne koblinger mellom ulike næringer, som kan trekke 
veksler på hverandre.  
 
Kommune har valgt å benytte AR-Ing all den tid de har bistått oss tidligere i prosess med 
konseptutvikling ved tilbud av areal til NVE. De kjenner bygget meget godt gjennom tidligere 
jobb, og vil innenfor en rimelig pris kunne utvikle modeller og fremstille muligheter for bygget i 
en mer 3D form. Vi har fått et pristilbud fra AR-Ing på ca kr 40 tusen inkl mva for å utføre 
jobben. 
 
Det har vært gjennomført møte med AR-Ing om de har kapasitet og kompetanse til å påta seg et 
slikt oppdrag. Møtet ble gjennomført 25.02.20. Under møtet ble det drøftet forskjellige 
alternativer som kan gjøre bygningen mer attraktiv for salg. Tanker her er seksjonering, mulig 
omregulering, ha ulike formål på bygget slik som leiligheter, reiseliv, helseaktivitet, 
kontorlandskap med mer. 
 
Kostnadsoverslag på oppgaven er som følger: 
 
Prosjektering og administrering kr. 40 000,- 
Modellering og perspektiv  kr. 40 000,- 
 
SUM     kr. 80 000,- 
 
 
Disse midlerne har vi ikke på driftsbudsjettet for 2020. Skal vi nå frem med videre 
konseptutvikling er vi nødt til å få tilført midler til konseptutviklingen på dette trinnet. 
Kommende utviklingstrinn vil måtte finansieres med ekstern kapital.

185



 

 

Møtereferat 

Tema Salg av det nedlagte helsesenteret 
Dato 09.03.2020 Arkivsak nr.   
Sted Formannskapssalen, Olderdalen Kopi sendes Alle inviterte 
Møtetype Drøftingsmøte Møteleder Jens Kristian Nilsen 
Møte nr. 2-2020 Referent Jens Kristian Nilsen 
Til stede Fra Kåfjord kommune (KK): Trond Skotvold, Roy Grunnvåg, Erik Andersen, Birger 

Olsen, Gunn Andersen, Jens k. Nilsen. Nils O. Larsen 

Inviterte 
uten svar 

 

Forfall Kjersti Rennestraum 
 

A-Ring har vært inne i prosjektet i flere faser. Det undersøkes hvorfor kommunen kom dårlig ut 
hos NVE med saken om helsesenteret som beredskapssenter. Den er en frist 1. mai om 
forprosjektering fra leverandøren. Konkurrenten til kommunen vant på pris. 

Kommunen kan ikke si opp avtalen om behandlingsdelen med fysioterapeutene? EP kjenner til 
denne avtalen. Den må klarlegges. 

Driftsutvalget har diskutert om det finnes et regionalt behov for bygningsmassen.  

Kan bygget brukes som øvingssenter for etater som feks. Politiet. Dette ble tatt opp i 
kommunestyret i februar.  

Tid  Aktivitet  Ansv.  Når 
besluttet 

Status  

1  Kontakte Tromsø kommune og 
eventuelt andre om interessen for 
å kjøpe midlertidige plasser for 
utskrevne pasienter. 

GA 18.02.2020 Tromsø kommune har fått 
tilbudet og vil eventuelt 
komme tilbake 

 

2  Lage sak til formannskapet om 
finansiering av prosjekt for å få 
laget en 3D-modell av bygget. 

EA/GA 18.02.2020 A-Ring kontaktet. Møte 
25.02. En må få pris før en 
kan lage sak. 

 

3  Lage sak til UOO om vaskeriet. TS 18.02.2020 Vedtak i UOO: 
Vaskeritjeneste legges ut 
på anbud.  

 

4  Innkalle til neste møte 9.mars JKN 18.02.2020 Gjennomført  
5  La lage sak for å søke ca 1,2 

million fra fylket for å finansiere 
konseptutvikling og et forprosjekt 
for utvikling av eiendommen. 

GA 09.03.2020   

6  Lage mal for søknad punkt 5. JKN 09.03.2020   
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 7 Publisere anbudskonkurranse om 
vaskeritjenesten. 

TS 09.03.2020   

8 Klarlegge leieavtale med 
fysioterapeutene og Røde kors. 
Hva er avtalen? Kan den sies opp? 
Kontakt Håkon. 

RG 09.03.2020   

9  Løfte senteret som et tilbud til 
regionen som politisk sak. 
Kontakte ordfører Bernt 

NOL 09.03.2020   

10 Innkalle til møte 30. mars. JKN 09.03.2020   
 

 
 

Møtereferat 

Tema Salg av det nedlagte helsesenteret 
Dato 18.02.2020 Arkivsak nr.   
Sted Rådhuset, Olderdalen Kopi sendes Alle inviterte 
Møtetype Drøftingsmøte Møteleder Jens Kristian Nilsen 
Møte nr. 1-2020 Referent Jens Kristian Nilsen 
Til stede Fra Kåfjord kommune (KK): Trond Skotvold, Roy Grunnvåg, Lars-Morten 

Gundersen, Erik Andersen, Birger Olsen, Gunn Andersen, Jens k. Nilsen 

Inviterte 
uten svar 

Nils O. Larsen 

Forfall Einar Pedersen, Kjersti Rennestraum 
 

UMDU gjorde vedtak i forrige møte om at «Kommunalsjef for drift og utvikling tar kontakt med 
kommunalsjef for helse om utleie av gamle helsesentret til korttidsplasser.»  

I møtet sier TS at dette ikke er aktuelt, og at Tromsø kommune neppe er interessert i å leie 
plasser. GA svarte at hun vil ta kontakt med Tromsø kommune for å undersøke mulighetene. 

TS sier også at Aurora Helse har vært kontaktet med tanke på salg eller utleie av av bygningen, 
men at de ikke er interesserte. 

Ungdomsrådet har ytret ønske om å få plass til ungdomsklubben i bygget. Dette vurderes  

GA sier at det må gjøres en ny innsats for å få solgt bygget. GA og EA lager en sak til 
formannskapet for å få finansiert en 3D-modellering av bygget slik at det fremstår mer attraktivt 
for flere potensielle kjøpere. LMG sier at 97-fløya er forholdsvis enkel å få gjort om til en 
drivverdig enhet. Om bygget ikke blir solgt bør det leies ut, eller bli kjøpt av Ungbo ved å 
opprette et underselskap. 

LMG, som er den som kjenner bygget best, sier at oppvarming av bygget må gjøres på en ny 
måte. Det er nå en oljekjel som varmer opp deler av bygget og at denne må byttes ut med 
varmepumper. En varmepumpeløsning vil kunne bli spart inn i løpet av kort tid. Vinduene i 
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bygget er i forholdsvis god stand, og byttet for ikke så lenge siden.  

LMG sier også at vaskeriet bidrar til stort forbruk av elektrisitet. En større del av bygget holdes 
oppvarmet pga at vaskeriet er i drift. Det ville vært en stor innsparing om vaskeriet kunne flyttes 
ut av bygget. TS sier at det er en 80% stilling i Tromsø kommune som går til å holde vaskeriet i 
drift. Det ble gjort en avtale med Kåfjord vekst om at de skulle drive vaskeri for Helsetunet. De 
trakk seg fra denne avtalen. Det ble sagt i møtet (usikkert av hvem) at Kåfjord kommune bør 
utøve eiermakt for å få Kåfjord vekst til å vaske tøy for helsetunet. TS lager en sak til 
hovedutvalget om vaskeriet for å få til en bedre løsning enn den som er nå.  

JKN stilte spørsmål om det ikke er mulighet for en privat virksomhet å starte med vaskeri for å 
serve helsetunet og reiselivsvirksomhetene i vårt område. Nå går alt tøyet ut av kommunen for å 
bli vasket. Det er en god del i til sammen. Konkurrentene er Orion vaskeri og ASVO, Nordreisa. Et 
mulig driftskonsept bør vurderes. Det er en mulighet for en privat arbeidsplass. 

Neste møte ble avtalt den 9. mars – etter neste formannskapsmøte. 

 

 

 

Tid  Aktivitet  Ansv
ar  

Når besluttet Status  

1  Kontakte Tromsø kommune og 
eventuelt andre om interessen 
for å kjøpe midlertidige plasser 
for utskrevne pasienter. 

GA 18.02.2020 Tromsø kommune har fått 
tilbudet og vil eventuelt 
komme tilbake 

 

2  Lage sak til formannskapet om 
finansiering av prosjekt for å få 
laget en 3D-modell av bygget. 

EA/G
A 

18.02.2020 A-Ring kontaktet. Møte 
25.02. En må få pris før en 
kan lage sak. 

 

3  Lage sak til UOO om vaskeriet. TS 18.02.2020 Vedtak i UOO: 
Vaskeritjeneste legges ut 
på anbud.  

 

4  Innkalle til neste møte 9.mars JKN 18.02.2020 Gjennomført  
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2015/1420 -118 

Arkiv: X20 

Saksbehandler:  Karin Karlsen 

Dato:                 13.03.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
20/20 Formannskap 20.03.2020 

 

Handlingsplan for opprettholdelse av kritiske funksjoner ved høyt 
personellfravær 

1 Handlingsplan for opprettholdelse av kritiske funksjoner ved høyt personellfravær 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Formannskapet godkjenner «Plan for opprettholdelse av kritiske funksjoner ved høyt 
personellfravær» slik den foreligger 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark har oppfordret kommunene til å lage egen kontinuitetsplan, 
dvs en plan for opprettholdelse av kritiske funksjoner ved høyt personellfravær.   

Vurdering: 
Et utbrudd av alvorlig smittsom sykdom er ett av de mest utfordrende 
samfunnssikkerhetsmessige scenarioene vi kan se for oss i Norge.  Slike utbrudd vil påvirke hele 
samfunnet og berøre alt fra nasjonale myndigheter til den enkelte virksomhet. 
Kontinuitetsplanlegging brukes som en metode for å planlegge bortfall av innsatsfaktorer som 
arbeidskraft, varer og tjenester.  Alle virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon bør planlegge 
for å opprettholde sine leveranser nær sagt uansett hvilke påkjenninger de utsettes for.  For 
private virksomheter vil leveringsdyktighet selvsagt også være viktig for å opprettholde 
inntjening og i siste instans virksomhets eksistens. 
 
Kommunedirektøren tilrår formannskapet å godkjenne planen slik den foreligger 
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HANDLINGSPLAN 

FOR 

 

OPPRETTHOLDELSE AV KRITISKE FUNKSJONER 
VED HØYT PERSONELLFRAVÆR 

 

 

 

 
Handlingsplanen er en del av Kåfjord kommunes overordnede beredskapsplan, 
og legges som vedlegg til kommunens handlingsplan for pandemi 
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INNLEDNING 
 Et utbrudd av alvorlig smittsom sykdom er ett av de mest utfordrende 
samfunnssikkerhetsmessige scenarioene vi kan se for oss i Norge.  Slike utbrudd vil påvirke 
hele samfunnet og berøre alt fra nasjonale myndigheter til den enkelte virksomhet. 
Kontinuitetsplanlegging brukes som en metode for å planlegge bortfall av innsatsfaktorer som 
arbeidskraft, varer og tjenester.  Alle virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon bør 
planlegge for å opprettholde sine leveranser nær sagt uansett hvilke påkjenninger de utsettes 
for.  For private virksomheter vil leveringsdyktighet selvsagt også være viktig for å 
opprettholde inntjening og i siste instans virksomhets eksistens. 

 
UTFORDRINGER 
Følgende scenario er lagt til grunn for handlingsplanen 

 Sykdomsutbruddet vil vare i 15 uker. 
 Fra den femte uken vil personellfraværet ligge opptil 30-40 prosent, dette vil vare til 

den tiende uken. 
 Utbruddet når en topp i uke seks og syv. Da skal et fravær på opptil 40 prosent kunne 

håndteres. 
 
Kommunen må kunne håndtere konsekvensen av fravær av egne ansatte, men også vurdere 
konsekvensene av tilsvarene fravær hos kommunens leverandører av varer og tjenester. 
 
Kommunale helse- og sosialtjenester vil få øket etterspørsel, mens sykdomsforløpet i seg selv 
og iverksatte tiltak for å begrense smitte (forbud mot større arrangement m.v.) vil redusere 
behovet for kommunale tjenester som for eksempel innen idrett og kultur.  Samfunnskritiske 
funksjoner som vann- og avløp, samferdsel og helseinstitusjoner må opprettholdes og gis 
styrket oppmerksomhet. 
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PRIORITERINGER 
Kåfjord kommunene etablerer tre tjenesteprioriterer og vurderer kommunens etater og 
leverandører slik 
 

1. Tjenesteprioritet Særlig kritisk 
a. Beredskapsorganisasjon 

i. Politisk ledelse 
ii. Beredskapsledelsen 
iii. Smitteverngruppe 

b. Helse 
i. Kåfjord legekontor/legevakt 
ii. Sykehjem 
iii. Hjemmebasert omsorg/hjemmesykepleie/psykiatri 
iv. Smittevern 
v. PU-tjenesten 
vi. Renhold, helse 
vii. Psykososialt team 

 
 

 
c. Teknisk 

i. Vann og avløp 
ii. Brannvesen 
iii. Renovasjon (Avfallsservice) 
iv. IKT 

 
 
 

2.  Tjenesteprioritet Mulig kritisk 
a. Teknisk 

i. Vaktmestertjeneste 
ii. NAV 
iii. Skoler 
iv. Barnehager 
v. Barnevern 

 
 

3. Tjenesteprioritet ikke kritisk 
Alle andre kommunale tjenesteområder som ikke er samfunnskritisk, skal være forberedt 
på at det kan bli fattet politiske vedtak om at dere ordinære tjeneste kan bli suspendert 
(midlertidig lagt ned) og alle personellressurser blir stilt til rådighet for en utvidet 
beredskapsledelse, slik at disse ansatte kan gjøre en innsats innenfor særlig kritisk eller 
mulig kritisk tjenesteprioritet (se ovenfor). 
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BEMANNINGSOVERSIKT 
De forskjellige etatene/avdelingene har pr 09.03.20 slik bemanning 
 
Sentraladministrasjonen  
Utvikling, inkl bibliotek og språksentret 14 
Drift, utearbeidere 4 
Drift, administrasjon 3,5 
Drift, renholdere  
Drift, vaktmestre 5 
Oppvekst, administrasjon 2 
Manndalen skole  
Olderdalen skole  
Olderdalen barnehage  
Birtavarre barnehage  
Gorzzi Mánáidgárdi/Fossen barnehage  
Kulturskolen  
Voksenopplæringa  
Flyktningetjenesten  
Barneverntjenesten  
Utviklingsveileder skoler og barnehager (interkommunal stilling med 
Kåfjord kommune som vertskommune 

 

Helse, administrasjon 1 
Kåfjord helsetun  
Hjemmebasert omsorg  
PU-tjenesten  
Kåfjord legekontor, leger  
Kåfjord legekontor, helsesekretærer  

 
 
 

Kritisk kompetanse kartlegges og behov kompetanseoverføring gjennom kurs, hospitering 
og personellrotasjon vurderes.  Prosedyrer og rutinebeskrivelse oppdateres og gjøres kjent.   
Alle ledere skal utpeke stedfortredere. 
 
Kritisk kapasitet 
Tidligere ansatte, pensjonister, studenter, sommervikarer samt frivillige organisasjoner kan 
rekrutteres for å styrke organisasjonen. 
 
Stor avhengighet av varer og tjenester fra eksterne leverandører er som følger; 
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TILTAK 
                                           
Beredskapsledelsen                                                             Plan                     Ansvar 
Informasjon til 
befolkninga/ 
Kommunikasjon 
med media 

Fortløpende informasjon 
legges ut på kommunens 
hjemmeside og FB side 

Overordnet 
beredskapsplan 

Avd.leder 
servicekontor 
Ordfører 

Avtale med tillitsvalgte Påse at avtale med 
tillitsvalgte som muliggjør 
endringer i arbeidstid og 
arbeidsoppgaver er inngått. 
Drøfte muligheten for 
omdisponere personell 
innenfor rammen av 
styringsretten, samt 
beordring av ansatte 

  

Fatte vedtak om tiltak 
for å dempe risiko for 
smittespredning 

 Smittevernplan  

Påse at den daglige 
rapporteringsplikten om 
situasjonen i 
kommunens enheter er 
på plass 

   

Iverksette suspensjon av 
kommunale tjenester 
med tilhørende mulighet 
for å styrke særlig 
kritiske områder 

   

Etatene 
Planlegge for  
omdisponering av 
ansatte 

  Kommunalsjef/ 
Rektor/avd.leder 

Status for disponibel 
arbeidskraftreserve fra 
tjenesteprioritet ikke 
kritisk  

  kommunalsjef 

Forslag til beordring på 
dag- og ukebasis 

  kommunalsjef 

Evt justering av 
vaktlengde til 12 timer 

  Kommunalsjef 
helse 

Sørge for informasjon til 
egne avdelinger/egne 
ansatte 

  kommunalsjef 
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Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
21/20 Formannskap 20.03.2020 

 

Pandemiplan for Kåfjord kommune 

Henvisning til lovverk: 
Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 
Forskrift om kommunal beredskapsplikt 
Helse- og omsorgstjenesteloven 
Lov om helsemessig og sosial beredskap 
Smittevernloven 
 
Vedlegg 
1 Utkast Pandemiplan for Kåfjord kommune 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
Formannskapet godkjenner «Pandemiplan for Kåfjord kommune» slik den foreligger. 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
En influensapandemi krever en egen plan på grunn av de spesielle utfordringene som 
helsesektoren og de øvrige sektorene vil stå overfor både når pandemi truer, og når befolkningen 
angripes av sykdommen. Den raske smittespredningen kan vanskelig forhindres, og viruset vil 
trolig ramme alle aldersgrupper og samfunnslag uten hensyn til personlig livsstil eller atferd. 
 
 

Vurdering: 
Pandemier er siste 100 år utløst av influensavirus. Det har vært 4 pandemier – 1918/19 
spanskesyken, 1957/58 Asia syken, 1968/69 Hong Kong syken og 2009/10 svineinfluensaen. 
Bortsett fra biologisk krigføring er influensavirus det mest sannsynlige scenario for en pandemi. 
Influensavirus muterer regelmessig i områder hvor mennesker, ender og svin er kontinuerlig i 
nærkontakt med hverandre (Kina).  
 
Pandemisk influensa er en sykdom som skyldes et helt nytt virus som store deler av befolkningen 
mangler immunitet mot. Sykdommen kan spres raskt over hele verden. Det vil ta noen fra uker til 
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måneder fra første sykdomstilfelle i verden, til den rammer Norge. Det er mulig at sykdommen 
kommer i flere bølger som kan vare et halvt år hver. En må regne med at det tar inntil 6 mnd å 
utvikle en effektiv vaksine.  
 
I verste fall kan Kåfjord kommune bli rammet av en influensapandemi som er like alvorlig som 
spanskesyken når det gjelder antall syke, men vi har i dag langt bedre muligheter til å behandle syke 
for komplikasjoner som ikke var tilstede for 100 år siden. Med utgangspunkt i tall fra 
Helsedirektoratet kan dette føre til 25% (525) syke. Mer sannsynlig vil en ny pandemi ha en karakter 
som Asia syken. Det vil føre til 15% (315) syke og mange sengeliggende noen dager. 
 
Kommunedirektøren tilrår formannskapet å godkjenne planen slik den foreligger. 
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1.Situasjon 
Pandemi 

 Pandemier er siste 100 år utløst av influensavirus. Det har vært 4 pandemier – 1918/19 
spanskesyken, 1957/58 Asia syken, 1968/69 Hong Kong syken og 2009/10 svineinfluensaen. 
Bortsett fra biologisk krigføring er influensavirus det mest sannsynlige scenario for en pandemi. 
Influensavirus muterer regelmessig i områder hvor mennesker, ender og svin er kontinuerlig i 
nærkontakt med hverandre (Kina).  
 
Pandemisk influensa er en sykdom som skyldes et helt nytt virus som store deler av befolkningen 
mangler immunitet mot. Sykdommen kan spres raskt over hele verden. Det vil ta noen fra uker til 
måneder fra første sykdomstilfelle i verden, til den rammer Norge. Det er mulig at sykdommen 
kommer i flere bølger som kan vare et halvt år hver. En må regne med at det tar inntil 6 mnd å 
utvikle en effektiv vaksine.  
 
I verste fall kan Kåfjord kommune bli rammet av en influensapandemi som er like alvorlig som 
spanskesyken når det gjelder antall syke, men vi har i dag langt bedre muligheter til å behandle 
syke for komplikasjoner som ikke var tilstede for 100 år siden. Med utgangspunkt i tall fra 
Helsedirektoratet kan dette føre til 25% (525) syke. Mer sannsynlig vil en ny pandemi ha en 
karakter som Asia syken. Det vil føre til 15% (315) syke og mange sengeliggende noen dager.  
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2. Henvisninger  
• Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa 2014  

(https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-nasjonal-beredskapsplan-mot-pandemisk-
influensa/id2354619/) 
 

 Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner og helseforetak– 
FHI 2016  
(https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2016/planveileder-for-
massevaksinasjon-mot-pandemisk-influensa-i-kommuner-og-helseforetak.pdf)  
 

 Pandemiplanlegging i kommunehelsetjenesten, midlertidig utgave, Helsedirektoratet 2009 
og en upublisert utgave fra 2016  
(http://84.49.104.166/eInnsyn/registryentry/ShowDocument?registryEntryId=92583&doc
umentId=137326) 
 

  Beredskapsplan – Kåfjord  kommune  
  Smittevernplan –  Kåfjord  kommune  
 Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa – Kåfjord kommunes smittevernplan 

side 18  
 
 
 
3. Lovgrunnlag  
 
 Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 
(https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2010-06-25-45) pålegger kommunene en generell 
beredskapsplikt. En influensaepidemi vil være en hendelse som utgjør både en trussel for 
befolkningens helse og for samfunns-  
sikkerheten. 
 
Forskrift om kommunal beredskapsplikt (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-
08-22-894) beskriver hva en ROS-analyse må inneholde. Resultatet fra ROS-analysen skal 
følges opp i kommunens beredskapsplan.  
Helse- og omsorgstjenesteloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30) 
nevner også kravet til beredskapsplanlegging: Kommunen skal sørge for at personer som 
oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester, jfr helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-1 første ledd  
 
Lov om helsemessig og sosial beredskap (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-06-23-
56) pålegger kommunene å ha planer som sikrer befolkningen nødvendige helse- og 
omsorgstjenester i krig og krisesituasjoner. Kommuner skal også utarbeide beredskapsplan for 
sine oppgaver etter folkehelseloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29).  
 
Smittevernloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55) gir det formelle 
grunnlaget for smittevernarbeidet i kommunen. Loven gir oppgaver til helsepersonell, 
smittevernlege, kommunestyre og andre offentlige etater. Loven gir grunnlag for bruk av 
tvang eller pålegg i særskilte situasjoner.  
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4. Forutsetninger og tiltak.  
Statlige myndigheter ivaretar sine oppgaver på en god måte.  
Kommunale enheter iverksetter nødvendig planlegging og koordinering  
Kommunale enhet øver på de tiltak som planlegges iverksatt- etter behov  
Det er behov for god kommunikasjon mellom kommunale enheter og mellom helsetjenesten 
og befolkningen  
 
Yte nødvendige helsetjenester til alle som oppholder seg i kommunen.  
Forebygge smittespredning og behandle syke.  
Ivareta ansvaret som lokal smittevernmyndighet  
Opprettholde samfunnsviktige funksjoner  
Kommunisere med befolkningene på en god måte.  
 
5. Involverte etater  
 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har det overordnede ansvaret for å håndtere en 
pandemi i samarbeid med underliggende etater og den utøvende helse- og omsorgstjenesten. 
Denne rollen vil normalt delegeres til Helsedirektoratet fra krisen oppstår. Dersom en 
pandemi skulle kreve tverrsektoriell innsats, vil HOD som fag-/lederdepartement få ansvar for 
krisehåndteringen på departementsnivå. Dette betyr at HOD blir ansvarlig for å koordinere 
arbeidet med andre departementer og sektorer.  
 
Helsedirektoratet (Helsedir) og Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) har viktige roller som 
myndighets- og fagorganer på sentralt nivå.  
 
Fylkesmannen er et bindeledd mellom sentralt og kommunalt nivå. 
 
Kommunen har ansvar for smittevern og ivaretakelse av folkehelse i egen kommune. 
 
Andre aktører; 

• SUS    Spesialisthelsetjeneste 
• Sivilforsvaret   Bistandsyter, ressursleverandør 
• Politiet    Bistandsyter 
• Brannvesenet   Bistandsyter, ressursleverandør 
• Frivillige organisasjoner Bistandsyter, ressursleverandør 
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6. Når pandemi varsles  
 
Når en pandemisk influensa varsles av HOD/ FHI vil smittevernoverlege varsle 
beredskapsleder. Aktuelle planer skal gjennomgås, avtaler med interne og eksterne aktører 
bekreftes.  
 
Kommunal smitteverngruppe opprettes og aktualiserer planen, initierer samarbeid med andre 
virksomheter og etater, ajourføre prioriteringslister mv. Opprettelse av regional 
smitteverngruppe ved behov.  
 
Det opprettes kommunal smitteverngruppe som ledes av smittevernoverlege. 
Kommunedirektør og kommunalsjef helse i samarbeid med smitteoverlege b estemmer hvem 
som skal sitte i smitteverngruppa. Det opprettes en egen sekretærfunksjon for 
smitteverngruppa.   
 
Fylkesberedskapsrådet vil innkalle til møte hvor kommunene er representert. 
  
Siden det er stor usikkerhet hvordan en pandemi vil utvikle seg, må planene tilpasses de 
aktuelle behovene.  
Etter at situasjonen er under kontroll, skal nødvendig etterarbeid iverksettes. Kommunens 
innsats skal evalueres og nødvendige tilpasninger foretas.  
 
Levekår må sikre helsetjenester for influensasyke personer, inkludert distribusjon av 
antiviralia og deltakelse i evt massevaksinasjon. Samtidig må helsetilbudet til den øvrige 
befolkningen opprettholdes.  
 
Kåfjord legekontor/Kåfjord kommunale legevakt  
Legekontoret må forberede seg på økt tilgang i telefonhenvendelser. Telefontjenesten må 
styrkes tilsvarende. Det sendes ut informasjon til kommunens befolkning om at ved mistanke 
om pandemisk influensa skal en ta telefoniske kontakt med legekontoret, ikke møte opp 
direkte på legekontoret uten å ha avtalt dette på forhånd.  
Dette for å unngå smittespredning. 
 
Kommuneoverlege i samarbeid med kommunalsjef helse og kommunedirektør må vurdere om 
det ved behov skal opprettes en egen pandemilegevakt. 
 
Pasienter med mistenkt pandemisk influensa testes hjemme, enten av lege eller sykepleiere 
som har fått opplæring.  
 
Samarbeid med spesialisthelsetjenesten 
Ved stor pågang til spesialisthelsetjenesten vil pasienter måtte utskrives derifra på et tidligere 
tidspunkt enn vanlig. Dermed kan det være behov for en omprioritering hos korttidspasienter, 
slik at flere overgangsplasser skapes. Samtidig kan det bli nødvendig med økning av antall 
KAD-plasser for å ta imot influensasyke pasienter som ikke kan stelles med hjemme. Også 
sykehjemmene kan måtte motta influensasyke pasienter på korttidsopphold.  
 
Isolering, karantene og forbud mot folkesamlinger  
Kommunen følger nasjonale anbefalinger under pandemien.  
Isolering skal så langt som mulig og medisinsk hensiktsmessig skje i pasientens eget hjem.  
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Kontinuitet i tjenester til befolkningen  
Under en pandemi må kritiske tjenester til befolkningen opprettholdes. Enhver kommunal 
virksomhet som leverer slike tjenester er ansvarlig for å ha oppdaterte kontinuitetsplaner. 
Ansvar for å påpeke behov for kontinuitetsplanlegging hos relevante eksterne aktører (f.eks, 
innenfor IT, vann, forsyning) ligger under det respektive direktørområde.  
 
 
Kommunikasjon  
Kommunens sentralbord og servicetorg må være tilstrekkelig bemannet til å ivareta en større 
publikumspågang. Informasjonen som sentralbord og servicetorget formidler må være 
oppdatert. Kommunens intra-/ internett må ha beredskap for oppdateringer 24/7.  
 
Personellressurser  
Så langt som mulig skal bemanningsutfordringer løses internt i virksomheten. Ved behov 
utover interne ressurser skal beredskapsledelsen være behjelpelig med å fremskaffe 
nødvendige personellressurser, både for å forsterke og erstatte. Dette skal primært gjøres ved 
å omdisponere kommunale personellressurser fra avdelinger/virksomheter som midlertidig 
kan suspenderes.  
 
IT  
IT støtte til kommunen og spesielt til kriseledelsen må opprettholdes. Dette omfatter også 
telefoni. Smitteverngruppen skal meddeles et vakttelefonnummer som sikrer kontakt med IT 
24 timer i døgnet.  
 
Økonomi  
Inntil videre dekkes tiltakene inn under avdelingenes ordinære drift.  
Det opprettes eget prosjektnummer for pandemi.  
Pålagt arbeidstid utover regulær arbeidstid bør lønnes som overtid.  
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7. Tiltaksplan Pandemi 
 
 
 Tiltak Avklaring på 

forhånd 
Planer Ansvar 

 
Forberedelser 
 
Kriseledelse Kommunal 

smitteverngruppe 
dannes 

  Smittevernoverlege/ 
beredskapsleder 

Verneutstyr Nødvendig 
verneutstyr 
anskaffes 

Følg råd fra 
FHI om 
spesifikk 
utstyr og 
mengde 

 Den enkelte 
avd.leder 

 
Diagnose/ behandling 
 
 
Telefontjeneste Øke 

telefontilgjengelig
het, evt egen 
«influensatelefon
»  
Øke bemanning 
ved servicetorget  

Kommunal 
beredskapsplan 

 Beredskapsledel
sen 

Prøvetaking av 
pasienter 

All prøvetaking 
skjer i hjemmet 

  Smittevernoverl
ege 

Øke kapasitet 
på 
legekontor/lege
vakt  

  Avklares med 
smittevernoverl
ege/ 
beredskapsledel
sen 

 Beredskapsledel
sen 

Vaksinasjon Vaksinasjon skjer 
etter statlige 
føringer 

 Plan for 
massevaksinas
jon 

Smittevernoverl
ege 

Smittevernutsty
r 

Innkjøp/distribusj
on av 
smittevernutstyr 
koordineres 

  Beredskapsledel
sen i samarbeid 
med 
smittevernoverl
ege 
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Øvrige kommunale helse- og omsorgstjenester 
 
Høyt 
sykefravær 

Føre 
ressursliste
r 

Kommunalsjefen
e 

Sette opp 
turnuslister/vaktliste
r 

Den enkelte 
avd.leder 

Mobiliserin
g av 
frivillige 

   Beredskapsledelsen 

Samordning 
med SUS og 
andre 
kommuner 

   Smittevernoverlege
/ 
smitteverngruppa 

 
Andre kommunale tjenester 
 
Sikre 
samfunnskritiske 
funksjoner 
innenfor 
kommunen 

  Kommunens 
beredskapsplan 

Beredskapsledelsen 

Andre 
samfunnskritiske 
funksjoner (strøm, 
tele, etc) 

Få oversikt over 
aktørenes 
beredskapsplaner 

  Den enkelte aktør 
(kraftselsskap etc) 

Interkommunalt 
samarbeid om 
kritiske 
samfunnskjoner 

   Fylkesmannen i 
Troms og Finnmark 

Informasjon om 
endret 
tjenestetilbud 

Oppdatering på 
kommunens 
hjemmeside 

  Avd.leder 
servicekontoret 
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Kommunal planstrategi 2020-2023 

Henvisning til lovverk: 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Formannskapet vedtar å sende forslag til planstrategi 2020-2023, datert 13.03.2020, på høring i 

fire uker for å innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner jf. PBL 
§ 10-1, 2. ledd. 

2. Forslaget sendes også på høring til lokale lag og foreninger for å sikre lokal medvirkning i 
arbeidet jf. PBL § 10-1, 2. ledd. 

 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
«Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og 

regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og 
allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres 

offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling.» 
 

Jf. Plan- og bygningsloven § 10-1, 2. ledd 
 

I arbeidet med kommunal planstrategi skal det i følge plan- og bygningsloven innhentes 
synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner. Det bør også legges opp til 
medvirkning og debatt som grunnlag for behandlingen. Planstrategiarbeidet ble startet opp i 
november 2019 og kommunestyret ble orientert om arbeidet i sak 72/19 03.12.2019. 
 
Siden kommunestyremøtet 03.12.2019 har forslag til planstrategi blitt utarbeidet. Det har blitt 
innhentet ønsker, behov og synspunkter fra alle deler av organisasjonen. Etatsledere og 
saksbehandlere har vært med på å prioritere behov og tidshorisonter for de ulike planene i 
forhold til egen arbeidsmengde, faglige vurderinger og framtidig kapasitet. Det er nå tid for å få 
innspill på administrasjonens prioritering fra innbyggere og offentlige organer. 
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Forslaget til planstrategi skal nå sendes på høring for å innhente synspunkter fra statlige og 
regionale myndigheter og nabokommuner som påkrevd i plan- og bygningsloven. Det vil også 
bli innhentet synspunkter fra lokale lag og foreninger for å sikre medvirkning fra innbyggerne. 
Disse skal så behandles før formannskapet skal vedta forslag til kommunestyrets vedtak. Dette 
forsalget skal så gjøres offentlig i minst 30 dager før kommunestyret kan gjennomføre det 
endelige vedtaket av ny kommunal planstrategi 2020-2023. 
 
 
Revidert tidsplan: 
 

 

Fremdriftsplan planstrategi 2020-2023 Måned/år 

Oppstart av arbeid november 2019 

1. behandling i formannskapet mars 2020 

Høring av forslag mars-april 2020 

Behandling av innspill april 2020 

2. behandling i formannskapet april 2020 

Vedtak i kommunestyret juni 2020 
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HVORFOR PLANSTRATEGI?

Kommunal planstrategi
Planstrategien er et lovbestemt arbeid etter plan- 
og bygningsloven § 10-1. Formålet med den kom-
munale planstrategien er å klargjøre og prioritere 
hvilke planoppgaver kommunen bør gjennomføre 
i den kommende valgperioden, for å legge til rette 
for en ønsket utvikling. Planstrategien skal være 
et politisk verktøy for å drøfte utfordringsbildet 
kommunen står overfor og basert på denne drøf-
tingen, gi prioriteringer og føringer for kommu-
nens planleggingsaktivitet.

Planstrategien  bør  være  tydelig  på utfordrin-
gene, men kritisk til planbehovet. Planstrategien 
skal ikke vedta nye mål og tiltak for kommunen, 
men peke ut hvilken retning utviklingen av kom-
munen skal gå i.

Samtidig er planstrategien et godt verktøy for å 
vurdere plansystemet i kommunen, hvilke planre-
surser som finnes og det samlede planbehovet i 
valgperioden. Planstrategien kan brukes til å ryd-
de opp i planregisteret.

Gjennom arbeidet med planstrategien skal kom-
munen innhente synspunkter fra statlige og re-
gionale organer og nabokommuner. Bred med-
virkning og allmenn debatt bør det også legges 
opp til og brukes som grunnlag for behandlingen. 
Forslaget til kommunestyrevedtak skal offentlig-
gjøres minst 30 dager før bahandlingen i kommu-
nestyret.

En viktig del av planstrategien er at kommunesty-
ret skal ta stilling til om kommuneplanen skal re-
videres eller videreføres.

”Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett 
år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi.”

jf. pbl § 10-1

Fremdriftsplan planstrategi 2020-2023 Måned/år
Oppstart av arbeid november 2019
1. behandling i formannskapet mars 2020
Høring av forslag mars-april 2020
Behandling av innspill april 2020
2. behandling i formannskapet april 2020
Vedtak i kommunestyret juni 2020

Fremdriftsplan
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UTVIKLINGSTREKK

”Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyt-
tet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, 

sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperi-
oden.”

jf. pbl § 10-1

Kunnskapsgrunnlag
Kåfjord kommune ved kommunaldirektør, næ-
ringskonsulent og kommuneplanlegger utarbei-
det i 2019 et notat om befolkning- og nærings-
utvikling. Dokumentet tar for seg statistiske 
utviklingstrekk og fremskrivinger innenfor be-
folkning og arbeid i kommunen. Notatet danner 
et beslutsningsgrunnlag for de kommende årene 
og vil bli lagt til grunn for store deler av plan-
arbeidet som skal gjennomføres. I det følgende 
presenteres utviklingstrekkene kort.

Befolkning
Folketallet i kåfjord er jevnt minkende. Dette har 
pågått i lang tid og ser ikke ut til å stanse i nær 
framtid. Det er et negativt fødselsoverskudd, 
som er større enn netto tilflytting. Fremskivin-
ger viser at kommunen i 2040 vil ligge på rundt 
1800 innbyggere. Demografien kjennetegnes av 
et økende antall eldre i forhold til antall personer 
i yrkesaktiv alder. Kåfjord kommune er allerede 
inne i den såkalte eldrebølgen. 

Balansen mellom folk under og over 67 år vil 
endres i prosentfordeling fra 85-15 i år 2000 til 
65-35 i år 2040. Det relative antall eldre vil altså 
mer enn doble seg. I den samme perioden vil 
antall skolebarn nesten halvveres. Dette stiller 
store krav til utvikiling av tjenestetilbudet til de 

mange eldre, samtidig som det vil være utfordrin-
ger knyttet til oppvekstsektoren med få barn i en 
utstrekt kommune. Utdanningsnivået stiger jevnt 
og ligger generelt et hakk under Nord-Troms som 
helhet. Inntektsnivået i Kåfjord er svært lavt sam-
menlignet med Troms fylke, landsdelen og landet 
forøvrig.

Næring
Næringslivet i Kåfjord kommune opplever i liten 
grad nyetableringer i de tradisjonelle næringene 
som jordbruk og fiske. Færre aktive gårdsbruk og 
mer utleie av matjord er tydelige symptomer på 
dette. Det har ellers vært god vekst innen bygg 
og anlegg de siste årene hjulpet av store offentlig 
finansierte prosjekter i kommunen. 

Det er lav omsetning i varehandelen. Antall kro-
ner brukt per innbygger er halvparten av nabo-
kommunen Nordreisa. Dette tyder på stor han-
delslekkasje fra kommunen. Reiselivsnæringen 
har opplevd en omsetningsøkning de siste årene. 
Veksten har så langt skjedd i etablerte bedrifter, 
og det er få nyetableringer.

Samferdsel
Kåfjord kommune har godt utbygd infrastruktur. 
Det er bygd ut høyhastighets fibernett i hele kom-
munen til alle husstander. I tillegg er det god mo-
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bildekning med høy hastighet hos de aller fleste 
husstander. Europaveg seks har blitt bygd ut med 
tuneller og oppgradering av veien sør i kommu-
nen. Det blir forhåpentligvis en oppgradering av 
de resterende europavegstrekningene i løpet av 
det kommende tiåret. Med unntak av ytterste del 
av kommunen er det godt med tilgang på strøm.

Strategisk utvikling
Bedriftsattraktivitet
Arbeidsplasser og boligbygging er grunnleggende 
for å skape vekst. Det er mange som må ta et an-
svar for å få til arbeidsplassutvikling. Kommunen 
kan bidra med tilrettelegging av fysisk og teknisk 
infrastruktur, arealer og veiledning. Arealplanleg-
ging vil være en viktig faktor for å få til en ønsket 
og bærekraftig utvikling av kommunen. Ulike 
næringer har ulikt lokaliserings- og arealbehov. 
Tilrettelegging, samferdsel og byggeklare arealer 
vil kunne øke kommunens bedriftsattraktivitet. 
Bedriftsattraktiviteten i Kåfjord kommune og 
utviklingen av denne er avhengig av å svar på 
følgende spørsmål.

Hvilke næringer ønsker vi i Kåfjord og hvor 
ønsker vi at de skal befinne seg?

Hvorfor skal bedrifter etablere seg i Kåfjord?

Hva skal til for å øke antall bedriftsetablerin-
ger?

Bostedsattraktivitet
Tilrettelegging for variert boligbygging i Kåfjord 
vil kunne øke kommunens bostedsattraktivitet. 
Arealbehovet for boliger styres i all hovedsak av 
arbeidsplassutviklingen og befolkningsutviklin-
gen. Husholdningsstørrelsen vil avhenge av de-
mografiutviklingen som også vil være avhenging 
av hviken type arbeidsplasser som skapes i kom-
munen. Å tilrettelegge for et variert boligtilbud 
med leiligheter, rekkehus og eneboliger vil være 

attraktivt for folk i alle deler av befolkningen. For 
å få til økt bostedsattraktivitet må blant annet 
følgende spørsmål besvares.

Hvilke boligbehov har vi og hvor ønsker vi 
utvikling av de ulike boligtypene?

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

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

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

Besøksattraktivitet
Besøksnæringene er arbeidsintensive næringer 
som skaper arbeidsplasser og omsetning lokalt i 
kommunen. Prognosene tilsier at det vil være økt 
etterspørsel etter de typiske turistnæringene i 
Kåfjord i årene fremover. Dette er næringer som 
varehandel, servering, opplevelser, overnatting 
osv. Besøksnæringene skaper, i tillegg til turis-
me, også et større tilbud og en større omsetning 
lokalt. Handelslekasjen blir mindre ved etable-
ring av denne typen bedrifter. En økning i be-
søksnæringer og besøksattrtaktiviteten vil kunne 
komme som et resultat av gode svar på følgende 
spørsmål.

Hvordan kan kommunen jobbe for å øke an-
tallet bedrifter i besøksnæringen?

Hva skal til for å skape attraktive tilbud til 
besøkende?

Hvordan få besøkende til å legge igjen verdier 
i kommunen?
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KOMMUNEPLAN

”Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommu-
neplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres 

uten endringer.”
jf. pbl §10-1

Kommuneplanens samfunnsdel
Kåfjord kommunes samfunnsdel ble vedtatt i sep-
tember 2015. Planen legger føringer for Kåfjord 
kommune frem mot 2027. Kommuneplanens 
handlingsdel rulleres årlig i forbindelse med bud-
sjett og økonomiplan.

Prognosene for hvordan Kåfjord kommune vil ut-
vikle seg i framtiden, har endret seg drastisk siden 
den nåværende planen ble vedtatt.

Det er behov for en komplett rullering av kom-
muneplanens samfunnsdel i denne planperio-
den.

Kommuneplanens arealdel
Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i juni 2017. 
Planen legger føringer for kommunens arealbruk  
frem mot 2025.

Kommuneplanens arealdel ble utarbeidet av fle-
re forskjellige ansatte i administrasjonen i tillegg 
til innleid konsulenttjenester grunnet utskifting i 
kommuneadministrasjonen. Dette har ført til en 
arealdel av varierende kvalitet og sammenheng. 
Prognosene for utviklingen til Kåfjord kommune 
med tanke på aralbruk har endret seg en del siden 
planen ble vedtatt.

Det er behov for en komplett rullering av kom-
muneplanens arealdel i denne planperioden.

Foto: Bård Bendik Grøtta Fanghol
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PLANBEHOV

”Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangset-
te arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør 

revideres eller oppheves.”
jf. pbl § 10-1

Kåfjord kommunes planbehov 2020-2023

Kommuneplaner

Plannavn Vedtatt 
år

Ny plan vedtas år
Ansvar Kommentar

2020 2021 2022 2023

Kommuneplanens samfunnsdel 2015 X Kommuneplanlegger Rulleres i valgperioden. 
Oppstart 2020.

Kommuneplanens arealdel 2017 X Kommuneplanlegger Rulleres i valgperioden. 
Oppstart 2021.

Interkommunal kystsoneplan 2015 X Kommuneplanlegger
Kan implementeres i, og 
erstattes av ny KPA om 
det er hensiktsmessig.

Økonomiplan, herunder 
kommuneplanens handlingsdel 2019 X X X X Kommunedirektør

Helhetlig ROS 2015 X Beredskapsrådgiver Planarbeid påbegynt 
2019

Foto: Bård Bendik Grøtta Fanghol
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Kommunedelplaner

Plannavn Vedtatt 
år

Ny plan vedtas år
Ansvar Kommentar

2020 2021 2022 2023
Utvikling

Kommunedelplan for Djupvik - 
Nordmannvik, parsell Engenes 
- Spåkenes

1995 Utgår Kommuneplanlegger
Erstattes av kommu-
nedelplan for Djup-
vik-Engneset

Kommunedelplan for Djup-
vik-Engneset NY X Kommuneplanlegger

Kommunedelplan for energi og 
klima i Nord-Troms 2010 X Kommunedirektør Utføres av konsulent.

Kommunedelplan for folkehel-
se og fysisk aktivitet 2010 Utgår Kulturkonsulent

Erstattes av kommune-
delplan for idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv, og 
KPS.

Kommunedelplan for idrett, 
fysisk aktivitet og friluftsliv NY X Kulturkonsulent Planarbeid påbegynt 

2019
Trafikksikkerhetsplan 2017 X Beredskapsrådgiver

Oppvekst
Kommunedelplan for oppvekst 
- Kåfjordsekken NY X X Erstatter strategisk 

oppvekstplan mot 2025

Helse
Kommunedelplan for helse og 
omsorg NY X Etatsleder helse Planarbeid påbegynt i 

2019

Foto: Bård Bendik Grøtta Fanghol
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Reguleringsplaner

Plannavn Vedtatt 
år

Ny plan vedtas år
Ansvar Kommentar

2020 2021 2022 2023
Utvikling

Reguleringsplan for Fossenom-
rådet og deler av fylkesveg 332 NY X Kommuneplanlegger Utarbeidet av konsu-

lent. Vedtas 2020.

Skardalen industriområde og 
småbåthavn 2015 Kommuneplanlegger

Må avklare hvem som 
skal utarbeide og ha 
eierskap.

Tematiske og strategiske planer

Plannavn Vedtatt 
år

Ny plan vedtas år
Ansvar Kommentar

2020 2021 2022 2023
Drift og utvikling

Overordnet tospråklighetsplan 2017 X Språkkonsulent

Planarbeid igangsettes 
når evaluering av sa-
misk språk i Kåfjord er 
gjennomført.

Temaplan for kulturminner NY X Kulturkonsulent Planarbeid påbegynt i 
2019, vedtas 2020.

Kulturplan 1995 X Kulturkonsulent
Plan for friluftslivets ferdsels-
årer NY X Kulturkonsulent

Foto: Georg Sichelschmidt
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Plannavn Vedtatt 
år

Ny plan vedtas år
Ansvar Kommentar

2020 2021 2022 2023
Strategisk næringsplan for Kå-
fjord NY X Næringskonsulent

Hovedplan vann 2018 X Ingeniør VVA Rulleres 2022
Hovedplan avløp 1995 X Ingeniør VVA
Hovedplan vei NY X Ingeniør VVA

Oppvekst

Strategisk oppvekstplan mot 
2025 - Kåfjordsekken 2015 Utgår Etatsleder oppvekst

Erstattes av KDP for 
oppvekst

Helse
Strategisk plan for helse og 
omsorg 2013 Utgår Etatsleder helse Erstattes av KDP for 

helse og omsorg.

Plan for rus og psykisk helse NY Etatsleder helse Utføres under KDP for 
helse og omsorg

Smittevernplan NY Etatsleder helse Bakes inn i beredskaps-
plan

Foto: Bård Bendik Grøtta Fanghol
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Plannavn Vedtatt 
år

Ny plan vedtas år
Ansvar Kommentar

2020 2021 2022 2023

Arkivplan NY X Avdelingsleder ser-
vice/IT

Arbeid har pågått siden 
90-tallet

Overordnet strategisk kompe-
tanseplan for Kåfjord X Kommunedirektør Kan gjøres selv, eller in-

terkommunalt

Medie- og kommunikasjonstra-
tegi/plan NY X Kommunedirektør

Beredskapsplan 2015 X Beredskapsrådgiver

Planstrategiens forhold til andre planer
I tillegg til alle planene som er listet opp i planstrategien har de ulike etatene en rekke planer for mindre 
eller større områder og temaer som etatslederne selv prioriterer etter de behov som til en hver tid ek-
sisterer. Prioriteringen gjøres om nødvendig i samarbeid med de respektive politiske utvalgene.

Reguleringsplaner vedtatt før 20.06.2017, og som ikke ellers er nevnt i kommuneplanens arealdel 2015-
2027 punkt 2.4, oppheves ved vedtak av denne planstrategi. For områder som da ikke er omfattet av 
reguleringsplan, gjelder kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan vedtatt etter KPA 2015-2027.

Foto: Bård Bendik Grøtta Fanghol
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Arkiv: L12 

Saksbehandler:  Bendik Fanghol 

Dato:                 21.02.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
23/20 Formannskap 20.03.2020 

 

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Fossen 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Formannskapet vedtar reguleringsplan for Fossen og deler av fylkesveg 332 med 

tilhørende planbeskrivelse, bestemmelser, plankart og merknadsbehandling jf. PBL  
§ 12-1. 

2. Formannskapets vedtak oversendes kommunestyret for endelig vedtak. Jf. PBL § 12-
12. 

 
 
 

Saksopplysninger: 
Det er utarbeidet forslag til Reguleringsplan for Fossen og deler av fylkesveg332 i Kåfjord 
kommune. 
 
Hensikten med reguleringsplanen er å få avklart framtidig arealbruk for Fossen-området og 
vurdere mulige tiltak for å forbedre trafikksikkerheten på fylkesveg 332. 
 
Planprogrammet med melding om oppstart var ute til offentlig ettersyn i perioden 05.09.15 til 
19.10.15. Planen ble lagt i bero på grunn av ulike grunneierinteresser og registrering av ustabile 
fjellmasser lengre oppe i Manndalen (Gamanjunni). Arbeidet ble gjenopptatt etter at virkninger 
av mulig fjellskred ble presentert i møte med NVE i mai 2017. 
 
Planforslaget ble sendt på høring 23.11.2018 og da høringsfristen utløp 08.01.2019 var det 
kommet inn elleve merknader. Da det ikke var kommuneplanlegger i arbeid før sommeren 2019 
har arbeidet blitt liggende. Det ble så tatt opp igjen i desember 2019 og merknadsbehandlingen 
er nå ferdig. 
 
Merknadene er delvis tatt til orientering, delvis til etterretning og delvis avvist. Se vedlagt 
merknadsbehandling for detaljert merknadsbehandling. 
 
De største forandringene i planforslaget etter merknadsbehandlingen er at veien fra felt SPA2 og 
nordover mellom BNA1 og BNA2 er gjort om til gang- og sykkelvei. I tillegg er arealet BUH1 
til utleiehytter innskrenket litt i vestlig ende for å lage en buffer mot barnehagens lekeareal. 
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De private merknadene ble forsøkt etterkommet, men på grunn av NVEs begrunnelse var det 
ikke mulige å imøtekomme dem fullt ut. De ble allikevel delvis tatt til følge. 
 
Merknader fra motorcrossklubben ble ikke tatt til følge etter anbefaling fra fylkeskommunen. 
Det jobbes også for tiden med alternativ plassering av ny motorcrossbane. 
Det ble også gjort en forandring i bestemmelsene til arealet BIA2 som i utgangspunktet er 
tiltenkt idrettshall. Her åpnes det også opp for mindre tiltak som skileikanlegg, sykkelbane, 
akebakke og andre lignende type tiltak. 
 
Da det i dag ikke finnes en gjeldende reguleringsplan for planområdet, er det viktig at Kåfjord 
kommune nå får vedtatt planen, slik at innbyggerne og aktørene i området kan begynne å utnytte 
området igjen etter den nye planen.
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Sluttbehandling

Områdeplan

Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse

Tjenesteyting

Barnehage

Undervisning

Utleiehytter

Leirplass

Idrett

Nærmiljøanlegg

Avløpsanlegg

Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 §12-5 NR.1)

Veg

Kjøreveg

Fortau

Gang/sykkelveg

Annen veggrunn - tekniske anlegg

Annen veggrunn - grøntareal

Parkering

Reguleringsplan-Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL2008 §12-5 NR.2)

Naturområde

Turveg

Reguleringsplan-Grønnstruktur (PBL2008 §12-5 NR.3)

Jordbruk

Friluftsformål

Reguleringsplan- Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (PBL2008 §12-5 NR.5)

Naturområde i sjø og vassdrag

Reguleringsplan- Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL2008 §12-5 NR.6)

Faresone - Flomfare

Faresone - Høyspenningsanlegg (ink høyspentkabler)

Sikringsone - Frisikt

Angitthensynsone - Bevaring naturmiljø

Angitthensynsone - Bevaring kulturmiljø

Reguleringsplan-Hensynsoner (PBL2008 §12-6)

Sikringsonegrense

Angitthensyngrense

Reguleringsplan-Juridiske linjer og punkt PBL2008

Regulerings- og bebyggelsesplanområde

Planens begrensning

Faresonegrense

Formålsgrense

Byggegrense

Regulert senterlinje

Bru

Målelinje/Avstandslinje

Avkjørsel

Påskrift feltnavn
Abc

Påskrift reguleringsformål/arealformål
Abc

Påskrift areal
Abc

Påskrift bredde
Abc

Påskrift radius
Abc

Regulerings- og bebyggelsesplan - påskrift
Abc

Reguleringsplan-Felles for  PBL 1985 og 2008
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 1. SAMMENDRAG 
 

 

Fig. 1 – Planområdet 

Hensikt. Hensikten med reguleringsplanen er å få avklart framtidig arealbruk for Fossen-
området og vurdere mulige tiltak for å forbedre trafikksikkerheten på fylkesveg 332. 
 
Planprosess. Planprogrammet med melding om oppstart var ute til offentlig ettersyn i 
perioden 05.09.15 til 19.10.15. Planen ble lagt i bero på grunn av ulike grunneierinteresser 
og registrering av ustabile fjellmasser lengre oppe i Manndalen (Gamanjunni). Arbeidet ble 
gjenopptatt etter at virkninger av mulig fjellskred ble presentert i møte med NVE i mai 2017 
og senere rapport «Dambruddsanalyse» nr. 3 - 2018. 
 
Planforslagets hovedtrekk. Et sentralt poeng med planforslaget er å gjøre eksisterende 
situasjon mere trafikksikkert med tydeligere differensiering mellom kjørende og gående. 
Framtidig arealbruk i planområdet vil i stor grad bli opprettholdt og ny bebyggelse dreier seg 
i første rekke om ny idrettshall og noen utleiehytter. Nedre del av Fosseneset brukes av 
Riddu-riddu festivalen, fiskefestivalen og idrettsarrangementer i dag.  I planforslaget legges 
det opp til at områdene opprettholdes og videreutvikles.  
Innspill om å lokalisere motocrossbane på Fosseneset tilrås ikke, da denne vil bli liggende 
nært eksisterende støyømfintlig bebyggelse. 
 
Konsekvenser av 200-års flom. Faregrenser forårsaket av 200-års flom er inntegnet på 
plankartet og gir ingen konsekvenser for eksisterende - og planlagt bebyggelse.   
Fjellskred fra Gamanjunni. NVE har utarbeidet «Dambruddsanalyse» (Rapport nr. 3-2018) 
som konkluderer med at sannsynligheten for dambrudd er så lav at det ikke settes 
restriksjoner for arealbruken i planområdet. 

Fv. 332 Fv. 331
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 2. BAKGRUNN OG EKSISTERENDE SITUASJON 
 

  2.1 Bakgrunn 
 
Statens vegvesen utarbeidet reguleringsplan for ny tunnel gjennom Nordnesfjellet som ble 
godkjent av Kåfjord kommunestyre i juni 2012. Den nye vegtraseen la føringer for framtidig 
sentrumsutvikling i Manndalen. Dette har utløst forholdsvis omfattende planarbeid: 
 

- Reguleringsplan for Samuelsberg – godkjent 2014 
- Reguleringsplan for Løkvoll sentrum - godkjent 2015 
- Reguleringsplan for sammenføyning Samuelsbergvegen/E6 - godkjent 2016 

 
Nåværende planarbeid omfatter Fosseneset (gul markering på figuren nedenfor). 
Reguleringsplan for sti langs Manndalselva vil bli utarbeidet tilnærmet samtidig som 
Fosseneset. 

 

 
 
Fig. 2 – Reguleringsplanarbeid i Manndalen  
 
I Manndalen finnes 2 tyngdepunkter med tjenestetilbud. Butikker og private tjenestetilbud 
ligger ved E6, mens offentlig tjenester som skole, barnehage og senter for Nordisk folk ligger 
i Fossen-området ved fylkesveg 332. I disse områdene er det tettstedsdannelser med noe 

Løkvoll – privat 
tjenestetilbud

Fossen – offentlig 
tjenestetilbud

Ny E6 – Tunnel gjennom 
Nordnesfjellet 
Reg.plan: 2012
Åpnes: 2018

Reguleringsplan for 
Samuelsberg (2015)

Reguleringsplan for 
Manndalen/Løkvol (2014)

Reguleringsplan for sammen-
føyning «gamle» E6 (2016)

Reguleringsplan for sti 
langs Manndalselva - 
under arbeid

Reguleringsplan 
for Fossen –
nåværende plan

Fv. 331

Fv. 332

E6

225



4 

konsentrert bebyggelse. Det samme gjelder bebyggelsen langs vegen gjennom Samuelsberg. 
Øvrige bebyggelsen er i hovedsak spredt langs de to vegene som går på hver sin side av 
dalen.  
 
 

  2.2 Hensikten med reguleringsarbeidet 
 
Hensikten med reguleringsarbeidet er å få avklart framtidig arealbruk for Fossen-området og 
vurdere mulige tiltak for å forbedre trafikksikkerheten på fylkesveg 332 som går på tvers av 
dalen. Under planprosessen ble det avdekket ustabile fjellpartier lenger opp i Manndalen 
(Gamajunni) og hensikten med planarbeidet ble derfor utvidet til også å avklare 
konsekvensene av fjellskred. I rapport av 2018 framgår det at sannsynligheten for dambrudd 
er så lav at det ikke er nødvendig med restriksjoner i arealbruken nedstrøms utløpsområdet.  

Foruten de offentlige tjenestetilbudene benyttes området både av idrettslaget og Riddu-
Riddu festivalen. Også motorcrossklubben ønsker å etablere seg i området. Planforslaget gir 
en nærmere avklaring om framtidig arealbruk. Det ønskes videre at Fossenområdet bindes 
sammen med Løkvollområdet med en tursti/gangsti langs Manndalselva. En del av stien 
vises i nåværende plan, men resten fremmes som egen plan (Tursti langs Manndalselva).  

 

  2.3 Eksisterende situasjon – Fosseneset m/deler av Fylkesveg 332 
 

 
 
Fig. 3 – Planavgrensning og eksisterende bruk 
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Planavgrensningen 
Planområdet Fossen avgrenses av FV332 i vest og Manndalselva mot sør og øst. Videre 
inngår FV332 i planforslaget til den støter sammen med FV331 (strekningen på tvers dalen). 
 
Topografi og bebyggelse 
Bebyggelsen er lokalisert på to østvendte terrasser. På den øverste terrassen er skolen og 4 
boliger med fjøs/uthus lokalisert langs fylkesvegen. På terrassen nedenfor ligger Senter for 
Nordlige folk, barnehage, bygning for avløpsanlegg og idrettsplass. I tilknytning til 
skole/barnehage er det bygd nærmiljøanlegg i form av ballbinge, lekeplasser, akebakke, 
klatrejungler og sykkelløype (se markering «L» på fig. 3). Nederst på Fosseneset er området 
flatt og omkranset av Manndalselva.  Dette området brukes under Riddu-Riddu festivalen 
om sommeren og til skiarrangementer om vinteren.  
 
Grunnforhold  
Stort sett hele planområdet ligger på elveavsetninger, men skråningen mellom terrassene 
består av tykk havavsetning. Ved brua finnes et lite område med fjell i dagen.  
 
Vegetasjon 
Vegetasjonen består av dyrka mark/tidligere dyrka mark og spredt løvskog. Sentralt i 
området ligger et skogholt (furutrær) og langs elvebredden finnes kantvegetasjon av løvtrær.  
 
Atkomstforhold  
Fosseneset kan nås fra fylkesveg 332 (vestlig del av dalen). Hovedatkomst til planområdet 
blir som i dag, dvs. via kommunal veg til senter for Nordlige folk, barnehage og idrettsplass.  
 
Eiendomsforhold 
Følgende eiendommer er innenfor planavgrensningen for Fosseneset: 35/4, -20,-21, -27, -29, 
-30,31,-40 -46,-68, -62,-65,-74,-75,-90,-91,-92,-103,-105,-108,-108,1,-108,2,-113 og -115. 
 
Vegstrekningen 332 (på tvers av dalen) 
Vegstrekningen innehar en smal bro, er svingete med bakketopper og har dårlige siktforhold.  
Vegen benyttes av skolebarn og i planforslaget vurderes løsninger for å bedre trafikksikker-
4heten. Følgende eiendommer støter mot FV332 på nevnte strekning: 30/1, -6, -11, -12, -49, 
-78 og -97. 
 
Riddu-Riddu festivalen 
For å sikre framtidige muligheter for å arrangere Riddu-riddu festivalen, har Kåfjord 
kommune kjøpt eiendommen 35/127 (markert med rød linje på fig. 3 på forrige side).  
 
Andre arrangementer 
Området nyttes i forbindelse med Manndalen Fiskefestival som arrangeres årlig, til 
skiarrangementer om vinteren og til fotballkamper om sommeren. Anleggene brukes både 
av idrettslaget og skolen. 
 
Flomfare 
Deler av reguleringsområdet ligger utsatt til, både fra 200-års flom og flomtopp forårsaket av 
fjellskred (Gamanjunni). Sikringstiltak vil vurderes.  
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  3. OVERORDNEDE FØRINGER  
 
 

  3.1 Nasjonale føringer 
 
Kommunal planlegging må forholde seg til lover, forskrifter, bestemmelser og retningslinjer. 
Følgende nevnes: 

 
- Plan og bygningsloven er det formelle lovgrunnlaget (av andre lover som legger 

føringer nevnes folkehelse-, kulturminne- og naturmangfoldloven) 
- Statlige retningslinjer for klima og energiplanlegging i kommunene 
- Statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og ungdom interesse i planleggingen 
- «Veileder for arealplanlegging» og «sametingets veileder» (de mest sentrale) 
- Rikspolitiske retningslinje T-1442 Miljøverndepartementet 
- Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen 
- Rundskriv T.2/08 Miljøverndepartementet, om barn og planlegging 
- Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013  
- Retningslinje 2/2011 NVE, Flaum og skredfare i arealplanar, revidert 2014 

 
 

  3.2 Regionale føringer 
 

- Fylkesplanen for Troms 2014 -2020 har følgende målsetting: Arealforvaltningen skal 
være forutsigbar og legge til rette for god og bærekraftig nærings- og 
samfunnsutvikling basert på oppdatert kunnskap og godt planverk i kommunene. 

- Fylkesplanen for Troms 2014 -2020, kapittel 5 - arealpolitiske retningslinjer  
 

- Regional planstrategi 2016-2019 viser til følgende regionale planer: 
o Regional bibliotekplan (oppstart 2016) 
o Regional plan for kultur (oppstart 2016) 
o Regional plan for reindrift (under utarbeidelse) 
o Regional forvaltningsplan 2016-2021, vannregion Troms (vedtatt 2015) 
o Regional transportplan 2018-2027 (vedtatt 2014) 
o Regional plan for landbruk 2014-2025 (vedtatt 2014) 
o Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfiske 2016-2027 (vedtatt 2016) 
o Regional plan for handel og service 2015-2024 (vedtatt 2015) 

 
 

  3.3 Kommunale føringer 
 

- Kommuneplanens samfunnsdel (under arbeid) 
- Kommuneplanens arealdel - vedtatt 2017. NB! Arealdelen har videreført eksisterende 

situasjon og reguleringsplanen vil derfor avvike fra formålene vist i arealdelen.  
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Gjeldende planer og innspill: 
 

 
 
Fig. 4 - Gjeldende reguleringsplan for Fossen, godkjent i 1995 
 
Øvrige føringer:  
 

- Rapport “Verdier i Manndalselva”, Direktoratet for Naturforvaltning m.fl.  
- Reguleringsplan for Samuelsberg 2014 
- Reguleringsplan for Løkvoll/Manndalen 2015 
- Tiltaksliste fra Kåfjord kommune, skole/barnehage, Senter for nordlige folk, Riddu-

Riddu, idrettslaget (MUIL) og motorcrossklubben 
 

Leieavtale 
 

    
    

Allmennyttig formål

Allmennyttig formålOffentlig formål

Boliger

Parker, anlegg for lek, idrett og sport 

Renseanlegg

Kåfjord kommune har inngått en avtale 
om å leie ut eiendommen 35/127 til eier 
av eiendommen 34/18. 

Det leide arealet skal drives som 
tilleggsjord og har en varighet på 10 år 
fra 10.06.15. 
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  Fig. 5 – Eiendom som er leid ut til juni 2025  

  4. PLANPROSESSEN  

 

  4.1 Organisering og medvirkning 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6 – Organisering og deltakelse 
 
Det er Kåfjord kommune som er planmyndighet og dermed ansvarlig for behandling av 
planen. Foruten politisk og administrativt deltakelse illustreres medvirkning i 2 hoveddeler, 
interne og eksterne deltakere. Med interne deltakere menes beboere/interessenter i 
kommunen, mens eksterne deltakere omfatter interessenter utenfor Kåfjord kommune. 
 
Medvirkning/rådgivning – politisk/administrativt 
Formannskapet er kommunens planutvalg og styringsgruppe for arbeidet. Konsulenten har 
under arbeidsprosessen hatt regelmessige møter med plan og utviklingsavdelingen. 
Administrativ deltakelse har variert avhengig av tema som er blitt diskutert.  
 
Medvirkning/rådgivning – innbyggerne  
Stedets innbyggere får informasjon og inviteres til å komme med innspill til planarbeidet 
med bruk av følgende modeller: 
 

- Folkemøter og møter med ulike lag og foreninger 
- “Kontordager “ i Manndalen  

STYRINGSGRUPPE
(formannskapet)

ARBEIDSGRUPPE
(konsulent/adm.)

INTERNE DELTAKERE

Innbyggerne
Grendelaget 
Riddu-riddu administrasjon
Senter for Nordlige folk
Manndalen Motocrossklubb
Manndalen ungdoms- og idrettslag
Manndalen jeger og fiskeforening
Skole og barnehage
Barnas representant i plansaker
Eldres representant i plansaker
Råd for funksjonshemmede

EKSTERNE DELTAKERE

Fylkesmannen i Troms 
Troms fylkeskommune
Sametinget
Statens vegvesen
Direktorat for mineralutvinning 
NVE
Mattilsynet
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- Informasjon på kommunens hjemmeside  
Medvirkning – fylkeskommunale og statlige interessenter 
Det ble avholdt møte i Planforum i desember 2015 før fastsetting av planprogrammet. De 
fleste innspillene fra møtet nedfelte seg i planprogrammet (som danner grunnlaget for 
utarbeidelsen av reguleringsplanen). Det forventes formelle uttalelser til reguleringsarbeidet 
fra alle fagmyndigheter som er listet opp under fig. 6 på side 8.  
 
 

  4.2 Framdrift og frister - planprogram  
 
Det ble utarbeidet felles planprogram for Fossenområdet, deler av fylkesveg 332 og Sti langs 
Manndalselva høsten 2015.  
 

Dato   Beskrivelse   Ansvar 
  
Sept. 2015  
Sept. 2015 
Nov. 2015 
Nov. 2015 
   

  
 Oppstartmelding m/planprogram  
 Planprogrammet legges ut til off. ettersyn (6 uker) 
 Innspillene til planprogram innarbeides 
 Fastsetting av planprogram  

  
 Formannskap 
 Formannskap 
 SH/Adm. 
 Formannskap  

 
Fig. 7 – Planprosess planprogram 

Planprogrammet med melding om oppstart har vært ute til offentlig ettersyn i perioden 
05.09.15 til 19.10.15. Planprogrammet ble annonsert i Framtid i Nord, lagt ut på høring på 
kommunehuset og i ulike dagligvarebutikker i Kåfjord kommune på vanlig måte.  

Videre har planprogrammet vært lagt ut på kommunens hjemmeside. Innen fristens utløp 
var det kommet 13 merknader til planprogrammet: 5 fra offentlige instanser, 5 fra lag og 
foreninger og 3 fra private personer.  

Innspillene og kommunens vurdering av disse er framstilt i eget vedlegg (se vedlegg 1). 

 

  4.3  Framdrift og frister - reguleringsplan 
 
Planarbeidet ble lagt i bero pga. ulike grunneierinteresser og gjenopptatt høsten 2016. Det 
ble i den anledning tilskrevet orienteringsskriv til berørte parter. Jf. brev til offentlige 
instanser, lag og foreninger og private, datert 29/9 2016. 
 
Vinter 2017 ble det registrert ustabile fjellmasser lengre oppe i Manndalen (Gamanjunni) 
som kunne påvirke mulig bebyggelse i Fossen-området.  
 
Det ble nødvendig å avvente sluttbehandling av planen inntil virkninger av mulig fjellskred 
ble dokumentert. Virkninger av mulig fjellskred ble presentert i møte med NVE i mai 2017. 
Endelig rapport forelå i 2018.  
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Videre planprosess er vist med grå skravur i fig. 8 på neste side. 
 

Dato   Beskrivelse   Ansvar 
Jan. 2016 Planarbeid – analyse 

- gjennomgang av temakart/innspill 
- identifisering av motstridende interesser 

Konsulent 

Vår 2016 Planforslaget legges i «bero» Kommunen 
Vinter 2017 Møte Statens vegvesen og Troms fylkeskommune Konsulent 
Vår 2017 Div. møter med ulike lokale interesseorganisasjoner Konsulent 
Mai 2017 Møte m/NVE – virkninger av fjellskred Gammenjunni NVE/kommunen 
Okt 2017 Oversendelse av planen for politisk behandling Konsulent 
Februar 
2018 

Dambruddsanalyse (Rapport 3-2018) NVE 

Mai 2018 Planarbeid – justering av planforslag Kom/Konsulent 
Mai 2018 Ny oversendelse av dokumenter for politisk behandling konsulent 
Sommer 18  Planforslag - offentlig ettersyn (6 uker)  Formannskap 
Høst 2018 Planforslag - merknadsbehandling    Formannskap 
Høst  2018 Planforslag – sluttbehandling (§12-12) Kommunestyret 

 
Fig. 8 – Planprosess for reguleringsplan for Fossen m/deler av fylkesveg 332 
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 5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAG 
 
 

 
 
 Fig. 9 - Illustrasjon av planforslag 
 

  5.1  Planforslagets hovedtrekk  
 
Konsentrert bebyggelse (rød sirkel) 
Framtidig bebyggelse dreier seg i første rekke om bygging av ny idrettshall og noen 
utleiehytter. Bygging av idrettshall er et innspill fra idrettslaget, men det er ikke foretatt en 
prinsipiell politisk debatt hvor i kommunen en slik hall skal ligge. Dersom man i framtida 
slutter seg til at en slik hall skal bygges i Manndalen, er lokaliseringen gunstig. Foruten å 
oppnå rasjonell infrastruktur (ligger nært skole, barnehage og idrettsplass), vil lokaliseringen 
også være gunstig i forhold til landskap, flom og landbrukshensyn.  
 
Nærmere beskrivelse av bebyggelse og tiltak inngår i «Virkninger av planforslag for miljø og 
samfunn», pkt. 6.5 fra side 17. 
 
Festivalområde (grønn sirkel) 
Hovedtrekkene for Riddu-Riddu festivalen opprettholdes som i dag. Konsertområde med 
scener, lavvoer, salgsboder og leirplass ligger langs Manndalselva øst for Senter for Nordlige 
folk. Hovedatkomst og prinsippene for parkering er uendret fra dagens situasjon.  

Gangsti mot Løkvoll

Ny gangbro

Festivalområde

Skole

Ny idrettshall

Nye utleiehytter

FV. 332
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I planforslaget er det regulert noen utleiehytter tilknyttet festivalen og et lagerbygg som kan 
samlokaliseres med lagerbygg for Manndalen jeger- og fiskeforening. Fosseneset nyttes også 
av Manndalen Fiskefestival som arrangeres årlig, og skiarrangementer om vinteren. 
 
Fylkesveg 332  
Hovedatkomst mot fylkesveg 332 opprettholdes som i dag. Reguleringsplanen omfatter også 
den delen av fylkesveg 332 som svinger på tvers av dalen og som bindes sammen med fv. 
331 i østlig del (sørøst for Fosseneset). I planforslaget er det regulert fortau langs fylkes-
vegen for nevnte strekning. Kjørebanen er justert noe for å få plass til fortaus løsning 
innenfor gjeldende eiendomsgrenser. 
 
Øvrig vegnett og kollektivtrafikk 
Et sentralt poeng med planforslaget har vært å gjøre eksisterende situasjon mere 
trafikksikkert med tydeligere differensiering mellom kjørende og gående og gode 
gangvegforbindelser til skole, idrettsplass og barnehage.  
 
Foruten fortaus løsninger består øvrig gangvegnett av gang-/sykkelveger og turstier. 
Eksisterende kjøreveger sør og øst for Senter til Nordlige folk er regulert til gang- og 
sykkelveger. Det samme er atkomsten til barnehagen og festivalområdet. Gang og 
sykkelvegene er regulert i 3 m bredde og tillates brukt til varetransport under store 
arrangementer.  
 
Gang- og sykkelvegen fortsetter som tursti i den nederste delen av Fosseneset i 2 m bredde. 
I nedre del av Fosseneset er det planlagt en skibro/gangbro over Manndalselva, som bidrar 
til at turstien kan bindes sammen med tursti øst for elva som fortsetter ned til Løkvoll. Se 
reguleringsplan for «Tursti langs Manndalselva». 
 
Rutebusser passerer ikke planområdet i dag. Skolebusser har stoppested utenfor Senter for 
Nordlige folk. Også busser i tilknytning til større arrangementer benytter nevnte område 
som stoppested. I planforslaget ønskes dagens løsning opprettholdt, men forbedret med at 
det bygges en fortau langs nevnte vegstrekning. Det er ikke planlagt busslommer, bussene vil 
parkere langs fortauskant som bygges i passende høyde for av- og påstigning. Se 
dokumentet «Reguleringsbestemmelser pkt. 3.2.3, bokstav b, side 5. 
 
Jordbruk 
Innenfor planavgrensningen er det 3 eiendommer hvor det drives aktivt jordbruk (35/4, -30 
og 127). De to nederste eiendommen på Fosseneset er jordbruksområder i bruk. Kåfjord 
kommune har kjøpt eiendommen 35/127 for å sikre forutsigbarhet for framtidig 
gjennomføring av Riddu-Riddu festivalen.  Fylkesmannen har tidligere godkjent at nevnte 
eiendom omdisponeres fra jordbruksformål til kulturformål (jf. brev fra fylkesmannen, datert 
18.02.15).  
 
Kåfjord kommune har inngått en avtale om å leie ut eiendommen 35/127 til landbruksformål 
med en varighet på 10 år. Det forutsettes at Riddu-Riddu festivalen arrangeres etter 
innhøstning. Eiendommen 35/4 og 35/30 er regulert til jordbruksområde. 
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  6. VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET  

 

  6.1 Konsekvensutredning - metode 
 
Reguleringsplanen omfattes av forskrift om konsekvensutredninger. Det vil si at nye områder 
avsatt til utbyggingsformål skal konsekvens utredes. Det skal gjøres rede for hvilke miljø- og 
samfunnsverdier som finnes i de aktuelle områdene, virkninger av foreslåtte tiltak og tiltak 
for å avbøte eventuelle negative virkninger av utbyggingsforslagene.  
 
For å få frem virkningene av planen, må de måles eller beskrives ut fra en referanse. Dagens 
situasjon er en slik referanse og benevnes som 0 – alternativet. I konsekvensutredningen 
gjøres en sammenligning av forventet tilstand etter tiltaket, mot forventet tilstand uten 
tiltak. To parameterer – tiltakets omfang og verdien på tema som berøres – påvirker grad av 
konsekvens.  
 
 
Vurdering av omfang 
Vurdering av omfang er et uttrykk for tiltakets påvirkning på den enkelte delområde. 
Omfanget vurderes etter en skala fra stort negativt til stort positivt. 
 
 
 

   Ingen 
endring 

   

 
 

      

 
Fig. 10 – Skala for vurdering av omfang (Håndbok V712, Statens vegvesen) 
 
 
Vurdering av verdi 
På bakgrunn av tilgjengelig data gjøres en vurdering av en lokalitet eller område. Verdien på 
området angis på en skala inndelt i liten – middels – og stor verdi. 
 
 

Liten verdi Middels verdi Stor verdi 
   

 
 
Fig. 11 – Skala for verdi for utredningsområdet 
 
Konsekvens 
Med konsekvens menes de fordeler og ulemper et tiltak vil medføre i forhold til 0-
alternativet. Konsekvensen for hvert delområde framkommer med å sammenholde verdi-
vurderingen med omfangsverdien. Stort positivt er markert med «+++», middels positivt 
med «++» og liten positivt med «+-». Negativt er markert med «-» på tilsvarende måte. 

Stort 
negativt

Middels 
negativt

Lite
Negativt

Lite
Positivt

Middels
Positivt

Stort
Positivt
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  6.2 Relevante utredninger  

Definering av utredningsbehov har grunnlag i analyse av dagens situasjon og innkomne 
uttalelser til oppstartmelding med planprogram.  
 

Utredninger Vurdering Tilgjengelig kunnskap 
Natur og miljø   
Landskap  Vurdering av spesielle landskapsverdier i 

forhold til utbygging. 
Landskapsanalyse (2012)   

Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Vurdering om utbyggingstiltaket påvirker 
kultur-minner og/eller kulturmiljøer.  

Naturbasen, kulturminnesøk, 
askeladden.  

Naturvern Vurdering om utbyggingen kommer i konflikt 
med områder som er vernet.  

Rikspolitiske retningslinjer for 
verna vassdrag, naturbase. 

Naturmangfold Vurdering om utbyggingsforslaget/tiltaket får 
konsekvenser for naturmiljøet.  

Naturbasen, artsdatabank, 
NINA-rapporter mm.  

Jordvern Vurdering om utbyggingstiltaket bidrar til 
hinder for landbruket.  

www.skogoglandskap.no og 
lokal kunnskap. 

Samfunn 
Infrastruktur og 
trafikk  

Vurdering om utbyggingstiltaket får 
konsekvenser for trafikksikkerheten.  

Nasjonale normkrav og 
retningslinjer Håndbok 100. 

Nærmiljøanlegg 
og friluftsliv 

Vurdering av hvilke konsekvenser utbygging 
har for friluftsliv/rekreasjon. 

Kartlegge friluftsområder og 
drøfting med fagpersonell.  

Samiske 
interesser 

Vurdere om tiltaket for konsekvenser for 
samiske interesser. 

Lokal kunnskap 

Folkehelse Vurdering om utbygging påvirker folkehelsen 
positivet eller negativt. 

Kartlegging av friluftsbruk og 
drøfting med fagpersonell.  

Universell 
utforming 

Vurdering av muligheter for universell 
tilrettelegging. 

Plan og bygningsloven § 10.  
Byggeteknisk forskrift. 

Barn og unge Vurdering om tiltaket kommer i konflikt med 
viktige områder for barn og unge.   

Rikspolitiske retningslinjer 
(RPR), direkte medvirkning. 

 
Fig. 12 – Relevante temaer 
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 6.3 Risiko- og sårbarhetsanalyser - metode 
 
Alle planer der det legges til rette for utbygging skal vurderes med hensyn til risiko og 
sårbarhet (plan- og bygningslovens § 4-3).  
 
Risikomatrise (funksjon av sannsynlighet/konsekvenser) 
 

                     Konsekvens 
Sannsynlighet 

1. 
Svært liten 

2. 
Liten 

3. 
Middels 

4. 
Stor 

5. 
Meget stor 

5. Svært sannsynlig      
4. Meget sannsynlig       
3. Sannsynlig      
2. Moderat sannsynlig      
1. Lite sannsynlig      

 
Fig. 14 – Risikomatrise 
 
- Rødt felt indikerer uakseptabel risiko – ikke bygging eller krav til risikodempende tiltak 
- Gult felt indikerer akseptabel risiko - men risikodempende tiltak må vurderes 
- Grønt felt indikerer akseptabel risiko – risikodempende tiltak ikke nødvendig 
 
 

Sannsynlighetskategori Frekvens 
1. Lite sannsynlig Sjeldnere enn en hendelse pr. 1000 år 
2. Moderat sannsynlig I gjennomsnitt en hendelse pr. 100 – 1000 år 
3. Sannsynlig  I gjennomsnitt en hendelse pr. 10 – 100 år 
4. Meget sannsynlig  I gjennomsnitt en hendelse pr. 1 – 10 år 
5. Svært sannsynlig Oftere enn 1 hendelse pr. år 

 
Fig. 15 – Sannsynlighetskategorier  
 
 

Konsekvenskategori Beskrivelse 
1. Svært liten Ingen person – eller miljøskader. Materielle skader mindre enn kr. 

100.000. Ingen skade på eller tap av samfunnsverdier.  
2. Liten Personskade - lokale miljøskader. Materielle skader mellom kr. 

100.000 – 1 million. Ubetydelig skade på samfunnsverdier. 
3. Middels  Alvorlig personskade – Regional miljøskade (restitusjonstid 1 år). 

Materielle skader mellom 1-10 mill. Kortvarig skade/tap av 
samfunnsverdier. 

4. Stor  Dødelig skade, en person – Regional miljøskade (restitusjonstid 10 år). 
Materielle skader mellom 10-100 mill. Skade på/tap av 
samfunnsverdier med noe varighet. 

5. Meget stor Dødelig skade, flere personer – Irreversibel miljøskade. Materielle 
skader større enn 100 mill. Varig skade på eller tap av 
samfunnsverdier. 

 
Fig. 16 – Konsekvenskategorier  
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  6.4 Vurdering av relevante farer  
 

Faretype Vurdering  Tilgjengelig kunnskap  
Naturbaserte farer 
Snøskred  Tiltaket vil ikke være utsatt for snøskred.   NGIs aktsomhetskart  
Fjellskred  Tiltaket kan påvirkes av oppskyllingshøyde ved 

dambrudd skapt av skred.  Temaet vurderes. 
Beregnet oppskyllingshøyde 
NGI-rapport (20182017).  

Flomfare og 
erosjon  

Flom er definert som flom i vassdrag.  
Temaet vurderes. 

Veileder - Flom og skredfare i 
arealplaner  

Grunnforhold  Vurdering om byggegrunnen er problematisk.  
Temaet vurderes.  

Løsmassekart og utførte 
grunnundersøkelser   

Havnivåstigning/ 
stormflo  

Tiltaket vil ikke bli berørt av 
havnivåstigning/stormflo.  

“Estimater av havnivåstigning i 
norske kystkommuner".  

Ekstremnedbør  Fare knyttet til ekstremnedbør er definert som 
utfordringer ved overvannshåndtering. Må tas 
hensyn til i detaljplanlegging.  

Korttidsnedbør og 
ekstremnedbør (Norsk 
klimasenter)  

Sterk vind  Tiltaket er ikke spesielt utsatt for sterk vind.  Norsk klimaservicesenter  
Radon  Tas hensyn til ved detaljplanlegging  Stråleverninfo 14:2012 

Statens strålevern  
Isgang  Vurdert som ikke relevant.   Klimaprofil Troms. Lokal 

kunnskap  
Skog-/ lyngbrann  Vurdert som ikke risikofylt.  Lokal kunnskap  
Virksomhetsbaserte farer 
Brann/ 
eksplosjon  

Tiltakene vil ikke medføre økt brann- og 
eksplosjonsfare.  

Brann og eksplosjon 
(Arbeidstilsynet)  

Støy   Tiltak kan medføre uakseptabel støy for 
omgivelsene.  Temaet vurderes. 

Retningslinjer for støy i 
arealplanlegging  

Forurensning    Avfallshåndtering behandles i henhold til 
gjeldende forskrifter.   

Forurensning. Regjeringen.no  

Ulykker 
transport  

(Jernbane, fly, skipshavari, trafikkulykker) 
Vurdert som ikke relevant.  

Havne og farvannsloven, 
vegloven  

Transport av 
farlig gods  

Planforslaget medfører ikke til økt transport av 
farlig gods.  Vurdert som ikke relevant 

Direktiv 2008/68/EF – 
Innlandstransport av farlig 
gods  

Elektro-
magnetisk felt  

Byggegrense mot trafokiosker og kraftlinje 
22kW.  Ellers er elektromagnetisk vurdert som 
ikke relevant.  

 

Dambrudd  
  

Vurdert som ikke relevant - vurdert under 
«fjellskred» 

”Forskrift om sikkerhet ved 
vassdragsanlegg” 2010. 

Terror/ 
sabotasje   

Vurdert som ikke relevant  

Sårbare objekter  Vurdert som ikke relevant    
 
Fig. 17 – Relevante og ikke-relevante farer 
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 6.5 Planforslagets virkninger på miljø og samfunn 
  

 
ID Foreslått formål Natur og miljø Samfunn ROS-analyser Kon 

  Landskap/bebygg. 

Kulturm
inner 

N
aturvern 

N
aturm

angfold 

Jordvern 

Trafikk/infrastruktur 

Friluftsliv/næ
rm

iljø 

Sam
iske interesser 

Folkehelse 

U
niversell utform

. 

Barn og unge 

Fjellskred 

Flom
 

Byggegrunn 

Støy 

     

B Boliger   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     Ja 

BU1 Skole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     Ja 

BBH1 Barnehage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +     Ja 

BOP1 Senter Nord. folk 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0     Ja 

BAV1 Avløpsanlegg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     Ja 

BIA1 Idrettsplass 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     Ja 

BLP1 Leirplass 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0     Ja 

BIA2 Idrettshall -- 0 0 0 - 0 + + ++ 0 +++     Ja 

BUH1 Utleiehytter 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0     Ja 

SV Nye kjøreveger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -     Ja 

SGS Nye gangveger 0 - - 0 - +++ ++ 0 +++ + ++     Ja 

BMA1 Motorsportanlegg - 0 0 0 - 0 - 0 0 0 ++     Nei 

 
Fig. 18 – Konsekvensvurdering og ROS-analyse (se fargekoding side 15 og 17)   

BU1

BLP1
BIA1

BIA2

BUH1
BOP1

BBH1B2

B1
(BMA1)

20
0-å

rs 
flo

m
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Framtidig arealbruk i planområdet vil i stor grad bli opprettholdt. Dette skyldes delvis at 
arealene som kan bebygges langt på veg er utnyttet, delvis at utearealene mellom 
bygningene er preget av stor aktivitet som ønskes opprettholdt og videreutviklet (se fig. 19 – 
«Dagens situasjon», side 23). Områdene benyttes både av idrettslag, skole, barnehage og 
ved større arrangementer.   
 
Eksisterende bebyggelse benevnes som «0-alternativet», dvs. at formålene boliger, skole og 
bygning for avløpsanlegg ikke gir konsekvenser for miljø og samfunn.  
 
6.5.1 Boliger (B)  
Boligene opprettholdes som i dag og betegnes dermed som 0- alternativet, dvs. ingen 
konsekvens i forhold til andre samfunnsinteresser 
 
ROS-analyse: Ingen risiko i forhold til samfunnssikkerhet.  
 
6.5.2 Skole (BU1) 
Det foreligger ikke utvidelsesbehov for eksisterende barne- og ungdomsskole. Skolen 
understreker imidlertid at naturomgivelsene til skolen har stor verdi. Dette omfatter både 
lekemulighetene og det naturlige mangfoldet/kulturlandskapet som kan brukes i 
undervisningen. Barne og ungdomsskole opprettholdes som i dag og betegnes dermed som 
0- alternativet, dvs. ingen konsekvens i forhold til andre samfunnsinteresser. 

ROS-analyse: Ingen risiko i forhold til samfunnssikkerhet.  
 

6.5.3 Barnehage (BBH1) 
I planområdet ligger 2 barnehager (norsk og samisk). Det har tidligere vært drøftet en 
sammenslåing av disse og den samiske barnehagen er planlagt med muligheter til utvidelse i 
vestlig retning. I likhet med senter for Nordlige folk, ligger bygget innenfor flomsone for 
dambrudd, forårsaket av fjellskred.  

Konsekvensvurdering: Utvidelse av barnehagen gir «liten positiv» konsekvens for barn og 
unge. Ingen konsekvens for de øvrige temaene som er listet opp i fig. 18. 
 
ROS-analyse: Ingen risiko i forhold til samfunnssikkerhet.  
 
 
6.5.4 Senter for Nordlige folk (BOP1) 
Senter for Nordlige folk er eksisterende bygning og ligger like utenfor beregnet flomsone for 
200-års flom. De ønsker en forskjønning av ankomstpartiet, at vegen mellom elva og 
bygningen bare tillates for fotgjengere og at det gis utvidelsesmuligheter mot nordvest.  

Konsekvensvurdering: Utvidelse av Senter for Nordlige folk gir «liten positiv» konsekvens for 
samiske interesser. Ingen konsekvens for de øvrige temaene som er listet opp i fig. 18. 
 
ROS-analyse: Ingen risiko i forhold til samfunnssikkerhet.  
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6.5.5 Avløpsanlegg (BAV1) 
Bygning for avløpsanlegg eksisterer i dag og opprettholdes uten endringer. Betegnes som 0- 
alternativet, dvs. ingen konsekvens i forhold til andre samfunnsinteresser. 
 
ROS-analyse: Ingen risiko i forhold til samfunnssikkerhet.  
 
 
6.5.6 Idrettsplass (BIA1) 
Idrettsplassen er en kunstgressbane og opprettholdes som i dag. Betegnes som 0- 
alternativet, dvs. ingen konsekvens i forhold til andre samfunnsinteresser. 
 
ROS-analyse: Ingen risiko i forhold til samfunnssikkerhet.  
 
 
6.5.7 Leirplass (BLP1) 
Leirplassen for Riddu-riddu festivalen eksisterer i dag. Fylkesmannen i Troms har i brev 
datert 18.02.15, godkjent at eiendommen 35/127 omdisponeres fra landbruks- til 
kulturformål.  
 
Konsekvensvurdering: Betegnes i utgangspunktet som 0- alternativet, men leirplassens 
nærhet kan likevel gi «liten negativ» konsekvens for jordbruket. ingen konsekvens i forhold til 
andre samfunnsinteresser. 
 
ROS-analyse-flom:  
Leirplassen vil ligge innenfor flomsonen fra Manndalselva. Bygningene i området vil benyttes 
i korte perioder av året og falle inn under sikkerhetsklasse 1, dvs. at sikringstiltak ikke er 
nødvendig. Sikringstiltak for å unngå skader på bygninger kan likevel vurderes.  
 
Avbøtende tiltak: En liten heving av planlagt gangsti langs elva vil gjøre arrangementer mulig 
å gjennomføre ved «mindre» flommer.  
 
 Ingen risiko i forhold til andre forhold tilknyttet samfunnssikkerhet. 
 
 
6.5.8 Kjøreveger 
Eksisterende kjøreveger opprettholdes stort sett som i dag, men deler av disse er i det nye 
planforslaget foreslått som gang- og sykkelveger (sør og øst for Senter for Nordlige folk).  
Lengden på antall meter kjøreveg blir dermed kortere, men med noe mere kjøretrafikk pga. 
nye tiltak som idrettshall og hytter. Veg til idrettshallen vil kunne generere noe mere 
kjøretrafikk enn i dag og vil være en liten negativ konsekvens for skolen.  
 
Avbøtende tiltak: I planforslaget er traséen til idrettsanlegget endret med en kurve mot øst, 
for å gjøre avstanden til akebakken ved skolen større. I planforslaget er kjøreveg bare vist 
inntil dagens idrettsanlegg. Dersom ny idrettshall realiseres må både kjøreveg, 
parkeringsplasser og gangveger vurderes nærmere for hele idrettsanlegget i samarbeid med 
skole og barnehage.  
Se dokumentet «reguleringsbestemmelser», pkt. 3.1.8b og c, side 4.    

241



20 

 
ROS-analyse: Mesteparten av kjørevegene blir liggende som i dag. Det er likevel 
hensiktsmessig å vurdere grunnforholdene ved nye tiltak og utbedringer. 
 
6.5.9 Gang/sykkelveger og stier 
Gangsti fra Senter til Nordlige folk følger elvebredden og knyttes til tursti på motsatt side av 
elva med gangbro/skibro. På motsatt side av Manndalselva fortsetter stien til Løkvoll (se 
egen reguleringsplan - Tursti langs Manndalselva).  

Negative konsekvenser 
Naturvern. Det er planlagt gangbro/skibro over Manndalselva som er et vernet vassdrag. 
Manndalselva er imidlertid sterkt påvirket av tidligere inngrep (elveforebygginger).  
Konsekvens: Liten negativ. 
 
Kulturminner. Bygging av skibro/gangbro over Manndalselva blir liggende oppå en liten del 
av tidligere elveforbygning som er registrert som kulturminne. Konsekvens: Liten negativ 
 
Jordvern. Gangstien vil berøre dyrka ved planlagt gangbro/skibro og langs elvebredden mot 
Manndalselva. Selv om bredden på stien er smal (2 m) vil noe dyrka mark berøres. 
Konsekvens: Liten negativ 
 
Positive konsekvenser 
Barn og unge. Gangstien vil i deler av året fungere som trafikksikker skoleveg mellom Løkvoll 
og Fossen. Konsekvens: Middels positiv 
 
Folkehelse. Gangstien vil bindes sammen med «kyststien» (som går langs strandlinja på 
Løkvoll) og vil bli meget tilgjengelig og bidra til aktivitet for beboerne og turister.  
Konsekvens: Stor positiv 
 
Universell utforming. Mesteparten av gangvegnettet og stiene vil bli universelt utformet. Et 
lite parti midt mellom Fossen og Løkvoll vil ikke gis en universell utforming på grunn av bratt 
terreng. Konsekvens: Liten positiv. 
 
Tilgjengelighet til friluftsområder. Stien vil bidra til større tilgjengelighet til naturområdene 
langs elva mellom Fossen og Løkvoll. Konsekvens: Middels positiv 
 
Trafikksikkerhet. 
Et sentralt poeng med planforslaget har vært å gjøre trafikksituasjonen mer trafikksikkert 
med tydeligere differensiering mellom kjørende og gående og gode gangvegforbindelser til 
skole, idrettsplass, barnehage og naturområder. Trafikksituasjonen i området vil bli klart 
forbedret. Konsekvens: Stor positiv. 
 
Samlet sett vurderes de positive konsekvensene å være større enn de negative 
konsekvensene. Det tilrås at gangveger/stier bygges slik som planen viser. 
 
På de neste sidene gis en grundigere konsekvensvurdering av utbyggingsområdene for de 
nye tiltakene: idrettshall, utleiehytter og motocrossbane. 
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6.5.10 Konsekvensutredning og ROS-analyse av idrettshall (BIA2) 

Gnr/Bnr (grunneier) 35/108, 35/127 
Dagens arealbruk Dyrka mark – omdisponert til kulturformål 
Gjeldende planer Ingen reguleringsplaner (tilstøtende reguleringsplan i sør)  
   

        
  
      
KONSEKVENSVURDERING 
 
Manndalen Ungdoms Idrettslag (MUIL) ønsker å bygge idrettshall i området. Hallen skal bygges i en 
størrelse på rundt 60 x 40 m. I planarbeidet er det vurdert 2 alternativer: Bygging over eksisterende 
kunstgressbane (alt. I) og på jordet nordøst for skolen (alt. II).  Alternativ II tilrås, først og fremst pga. 
bedre landskapstilpasning. 
 
Områdene for idrettshallen grenser til godkjent reguleringsplan for Fossen (1995). Tilstøtende areal i 
denne planen er vist som parker, anlegg for lek idrett og sport. I kommuneplanens arealdel er 
området vist som LNF-område.  
Fylkesmannen i Troms har i brev datert 18.02.15 godkjent at eiendommen 35/127 omdisponeres fra  
landbruks- til kulturformål (først og fremst på grunn av Riddu-Riddu festivalen).  
 
Natur og miljø  
 
Landskap og 
bebyggelse 

 
-- 

 
Idrettshaller er vanligvis meget iøynefallende og dominerende bygninger. 
Selve bygningen vil bli liggende på tidligere dyrka mark inne i en 
amfilignende terrengformasjon.  
 
Ut i fra landskapshensyn vil lokaliseringen vil være klart bedre enn 
alternativ I (eksisterende kunstgressbane). Dette gjelder særlig i forhold 
til Senter for Nordlige folk og barnehagen som begge har særegne 
arkitektoniske utforminger.  
 
Omfang: Stor negativt  
Verdi: Middels  
Konsekvens: Middels negativ   
 

Fig. 20 - Endring etter nytt planforslag

Idrettshall

Alt. I

Alt.II35/127

Fig. 19 – Dagens situasjon
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Kulturminner 
 

 
0 

 
Det er ikke registrert kjente kulturminner i det aktuelle 
utbyggingsområdet.   
Ingen konsekvens. 
 

 
Naturvern 

 
0 

 
Tiltaket berøres ikke av verneplaner.   
Ingen konsekvens.   
 

 
Naturmangfold 

 
0 

 
§ 8 og § 9: Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig (§ 8) og  
«Føre var prinsippet» anvendes dermed ikke (§ 9).  
 
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning: Utbyggingen vil ikke 
medføre noe negativ konsekvens for økosystemene.  
 
§11 Kostnadene bæres av tiltakshaver: Omsøkte tiltak synes ikke å 
medføre skade på naturmangfoldet, derfor er prinsippet mindre aktuelt. 
Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet er 
utbyggers ansvar.  
 
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: Idrettshallen er tilknyttet 
eksisterende infrastruktur og bebyggelse. Tiltaket gir et samfunnsmessig 
godt resultat i forhold til å begrense miljøbelastningen. 
 
Ubetydelig konsekvens 
 

 
Jordvern 

 
- 

 
Kåfjord kommune har kjøpt det aktuelle området for å sikre 
forutsigbarhet for framtidig gjennomføring av Riddu-Riddu festivalen. 
Fylkesmannen i Troms har godkjent at nevnte areal omdisponeres fra 
jordbruksformål til kulturformål.  
 
Da Riddu-Riddu festivalen arrangeres etter innhøsting, har Kåfjord 
kommune inngått en avtale om å leie ut eiendommen til 
landbruksformål. Leieavtalen har en varighet på 10 år. Dette innebærer 
at etablering av idrettshall ikke tilrås før avtalen er utgått (2025), 
eventuelt at det skrives en ny avtale med grunneier.  
 
Bygging av idrettshall vil medføre at deler av parkeringsplasser som i dag 
benyttes av Riddu-Riddu, må lokaliseres lenger mot øst på samme 
eiendom (se fig. 20, side 21). 
 
Omfang: Middels negativt 
Verdi: Liten (avsatt til kulturformål) 
Konsekvens: Lite negativ   
 

Samfunn 
Trafikk og 
infrastruktur 
 

 
- 

 
Bygging av idrettshall vil generere mere trafikk av både kjørende og  
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gående i området. Når ny idrettshall aktualiseres er det hensiktsmessig å 
se samlet på kjøre- og gangtrafikk for hele idrettsanlegget. Se doku-
mentet «Reguleringsbestemmelser», pkt. 3.1.8, bokstav b og c, side 4. 
 
Omfang: Lite negativt 
Verdi: Middels  
Konsekvens: Liten negativ   
 

 
Friluftsliv og 
nærmiljøanlegg 
 

 
+ 

 
Det aktuelle utbyggingsområdet berører i liten grad områder for 
friluftsliv, da friluftsområdene i særlig grad er knyttet mot Manndalselva. 
Idrettshallen vil ligge i tilstøtende område og supplere eksisterende 
nærmiljøanlegg (akebakke, klatrejungel, BMX-løype mm (se fig. 19, side 
21).  
 
Omfang: Lite positivt 
Verdi: Liten 
Konsekvens: Liten positivt   
 

 
Samiske 
interesser 

 
+ 

 
Samiske interesser vil ikke bli direkte berørt av utbyggingen, men 
etablering av idrettshall vil sannsynligvis bli benyttet i forbindelse med 
Riddu-riddu festivalen og dermed indirekte være positiv. 
 
Omfang: Lite positivt 
Verdi: Liten 
Konsekvens: Liten positivt   
 

 
Folkehelse 
 

 
++ 

 
Idrettshallen vil bidra til fysisk aktivitet og være en sosial arena for 
befolkningen. 
 
Omfang: Middels positivt 
Verdi: Liten 
Konsekvens: Middels positiv 
 

 
Universell 
utforming 
 

 
0 

 
Området er flatt med god tilgjengelighet. Idrettshallen m/atkomst vil bli 
utformet med krav til universell utforming.  

Se dokumentet «Reguleringsbestemmelser», pkt. 2.3, side 3. 

Ingen konsekvens. 

 
Barn og unge 
 

 
+++ 

 
Idrettshallen vil bidra til stor aktivitet for barn og unge.  
 
Omfang: Stort positivt 
Verdi: Liten 
Konsekvens: Stort positivt 
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SAMFUNNSSIKKERHET (Risiko- og sårbarhetsvurdering)  
 
Vurderingene er gjort i henhold til fig. 14, side 15:  
- Grønt felt indikerer akseptabel risiko – risikodempende tiltak ikke nødvendig 
- Gult felt indikerer akseptabel risiko - men risikodempende tiltak må vurderes 
- Rødt felt indikerer uakseptabel risiko – ikke bygging eller krav til risikodempende tiltak 
 
Hendelse Risiko-

klasse 
Vurdering 

 
Fjellskred 

  
«Dambruddsanalyse» (Rapport nr. 3-2018) konkluderer med at 
sannsynligheten for dambrudd er så lav at det ikke settes 
restriksjoner for arealbruken i planområdet. Akseptabel risiko. 

 
Flomfare og 
erosjon 

  
Faregrense for 200-års flom er inntegnet på plankartet. Idrettshallen vil 
ligge utenfor flomsonen. Akseptabel risiko  
 

 
Grunnforhold 

  
I følge NGUs løsmassekart ligger stort sett hele planområdet på 
elveavsetninger, men skråningen ovenfor det aktuelle utbyggingsområde 
består av tykk havavsetning. Kunnskapsgrunnlaget er imidlertid ikke godt 
nok og det må foretas en geoteknisk vurdering før planforslaget kan 
godkjennes. 
Risikodempende tiltak vurderes.   
Se dokumentet «reguleringsbestemmelser», pkt. 2.2, side 3. 
 

 
Støy 

  
Dersom motocrossbane aktualiseres vil den ligge kloss inntil idrettshallen 
og forårsake støy (rød sone). I tilfelle må risikodempende tiltak vurderes. 
 

 
 

 
Oppsummering  
 

 
Etablering av idrettshallen har først og fremst negative konsekvenser 
for landskapet. Idrettshallen vil være positiv for barn/unge/folkehelse. 
Idrettshallen vil også være viktig ved store arrangementer. Området 
tilrås utbygd, men byggegrunn må vurderes før utbygging. 
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6.5.11 Konsekvensutredning av utleiehytter (HUB1)  

Gnr/Bnr  35/100, -108 og -113  
Dagens arealbruk Skogholt med parkmessig betydning 
Gjeldende planer Reguleringsplan for Fossen 1995 (allmennyttig formål). 
   

        
                                   
      

KONSEKVENSVURDERING 
 
Det er kommet innspill om lokalisering av noen utleiehytter i forbindelse med Riddu-Riddu festivalen 
(primært til artister/kunstnere). I planforslaget er hyttene vist i tilknytning til dagens konsertområde 
og lokaliset på en liten skrent i østlig del av en furuskogholt, omtrent midt i planområdet.  
 
I gjeldende reguleringsplan for Fossen, godkjent i 1995, er det aktuelle området vist som allmennyttig 
formål og område for lek, idrett og sport.  Området er vist som LNFR-område i kommuneplanens 
arealdel. 
 
Tiltaket tilrås, men utbyggingen må skje så skånsomt som mulig i forhold til eksisterende vegetasjon.  
 
Natur og miljø  
 
Landskap og 
bebyggelse 

 
0 

 
Bygningene vil bli liggende oppå en skrent med furuskogholt i bakkant. 
Hyttene vil tilpasses landskapet på en god måte. Skogholtet er et viktig 
landskapselement, men blir i liten grad berørt da bygningene blir 
liggende i utkanten av skogholtet (det må ikke felles flere trær enn 
nødvendig for å oppføre bygningene).  Konsekvens: Ubetydelig   
 

 
Kulturminner 
 

 
0 

 
Det er ikke registrert kjente kulturminner i det aktuelle området.   
Ingen konsekvens. 
 

 
Naturvern 

 
0 

 
Ingen av tiltakene berøres av verneplaner.   
Ingen konsekvens.   
 

Fig. 22 - Endring etter nytt planforslag

Utleiehytter

Fig. 21 – Dagens situasjon

35/127
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Naturmangfold 

 
0 

 
§ 8 og § 9: Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig (§ 8) og  
«Føre var prinsippet» anvendes dermed ikke (§ 9).  
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning: Utbyggingen vil 
hverken enkeltvis eller samlet medføre noe negativ konsekvens for 
økosystemene.  
§11 Kostnadene bæres av tiltakshaver: Omsøkte tiltak synes ikke å 
medføre skade på naturmangfoldet, derfor er prinsippet mindre 
aktuelt. Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet 
er utbyggers ansvar.  
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: Idrettshallen er 
tilknyttet eksisterende infrastruktur og bebyggelse. Tiltaket gir et 
samfunnsmessig godt resultat i forhold til å begrense miljøbelastningen. 
 
Konsekvens: Ubetydelig   
 

 
Jordvern 

 
0 

 
Området består av et furuskogholt som først og fremst har parkmessig 
betydning.  Ingen konsekvens  
  

Samfunn 
 
Trafikk og 
infrastruktur 

 
0 

 
Det forventes ikke at hyttene vil generere mere trafikk i forbindelse 
med festivalen. Det er sannsynlig at hyttene kan leies ut utenom 
festival-arrangementet, men antallet er beskjeden og vil i liten grad 
påvirke trafikksituasjonen i området. Ingen konsekvens 
 

 
Friluftsliv og 
nærmiljøanlegg 

 
- 

 
Det aktuelle utbyggingsområdet berører skogholtet som nyttes til 
klatring/lek for skole og barnehage. Det forutsettes at oppføringene av 
hyttene ikke fører til vesentlig forringelse av lekemulighetene som er 
tilrettelagt i skogholtet. 
Omfang: Lite negativt 
Verdi: Middels 
Konsekvens: Liten negativ   
 

 
Samiske 
interesser 

 
+ 

 
Samiske interesser vil ikke bli direkte berørt av utbyggingen, men 
etablering av hyttene vil bli benyttet i forbindelse med Riddu-riddu 
festivalen og dermed indirekte være positiv. 
Omfang: Liten positivt 
Verdi: Ubetydelig 
Konsekvens: Liten positivt   
 

 
Folkehelse 

 
0 

 
Oppføring av hyttene vil ikke ha betydning for folkehelse.  
Ingen konsekvens. 
 

Universell 
utforming 

0 Området er flatt med god tilgjengelighet. Hyttene m/atkomst vil bli 
utformet med krav til universell utforming. Se dokumentet 
«Reguleringsbestemmelser», pkt. 2.3, side 3. Ingen konsekvens. 
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Barn og unge 

 
- 

 
Hyttene vil bli nært lekeanleggene, men neppe bidra til vesentlig 
forringelse av aktiviteter. 
Omfang: liten negativt 
Verdi: Middels 
Konsekvens: Liten negativ 
 

 
 
SAMFUNNSSIKKERHET (Risiko- og sårbarhetsvurdering)  
 
Vurderingene er gjort i henhold til fig. 14, side 15:  
- Grønt felt indikerer akseptabel risiko – risikodempende tiltak ikke nødvendig 
- Gult felt indikerer akseptabel risiko - men risikodempende tiltak må vurderes 
- Rødt felt indikerer uakseptabel risiko – ikke bygging eller krav til risikodempende tiltak 
 
Hendelse Risiko-

klasse 
Vurdering 

 
Fjellskred 

  
«Dambruddsanalyse» (Rapport nr. 3-2018) konkluderer med at 
sannsynligheten for dambrudd er så lav at det ikke settes 
restriksjoner for arealbruken i planområdet. Akseptabel risiko. 
 

 
Flomfare og 
erosjon 

  
Faregrense for 200-års flom er inntegnet på plankartet. Idrettshallen vil 
ligge utenfor flomsonen. Akseptabel risiko  
 

 
Grunnforhold 

  
I følge NGUs løsmassekart ligger stort sett hele planområdet på 
elveavsetninger. Kunnskapsgrunnlaget er imidlertid ikke godt nok og 
det må foretas en geoteknisk vurdering før planforslaget kan 
godkjennes. 
Vurdering i henhold til fig. 13, side 19: Risikodempende tiltak vurderes.   
Se dokumentet reguleringsbestemmelse pkt. 2.2, side 3. 
 

 
Støy 

  
Dersom motocrossbane aktualiseres vil den ligge i gul sone ca. 200 m 
fra hyttene. I tilfelle må risikodempende tiltak vurderes. 
 

 
 

 
Oppsummering  
 

 
Oppføring av utleiehytter vil ha positiv konsekvens for Riddu-Riddu 
festivalen. Skogholtet benyttes til lekeaktiviteter i dag og utbyggingen 
kan dermed medføre noe negativ konsekvens for barn og unge. 
Utbyggingen tilrås, men hyttene må oppføres i skogholtets kantsone 
(østlige del) og ikke føre til at områdets lekemuligheter forringes 
vesentlig.  
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6.5.12 Konsekvensutredning og ROS-analyse av motocrossbane (BMA1) 

Gnr/Bnr (grunneier) 35/127  
Dagens arealbruk Dyrka mark – omdisponert til kulturformål 
Gjeldende planer Ingen reguleringsplaner (tilstøtende reguleringsplan i sør) 
   

         
   
 Fig. 23 - Dagens situasjon                                        
      
KONSEKVENSVURDERING 
 
Manndalen Motor Crossklubb ønsker å bygge en treningsbane på Fosseneset. Under utarbeidelse av 
planprogrammet framkom merknader mot lokaliseringen fra Troms fylkeskommune, fylkesmannen, 
Idrettslaget, Riddu-Riddu og 2 private grunneiere. Merknadene var i hovedsak knyttet til 
støyproblematikk.  
Forslag til motocrossbanen ligger i samme området som foreslått idrettshall, men noe lenger mot 
nord. I kommuneplanens arealdel er området vist som LNFR-område.  
 
Natur og miljø  
 
Landskap og 
bebyggelse 

 
-- 

 
Motocrossbanen vil bli liggende på tidligere dyrka mark inne i en 
amfilignende terrengformasjon. Selve baneanlegget vil være en løype 
med sand/jord og landskapspåvirkningen vil avgrenses til å gjelde endring 
av vegetasjonsdekket (dyrka mark) og noe terrengbearbeidelser. 
Omfang: Middels negativt 
Verdi: Middels  
Konsekvens: Middels negativ   
 

 
Kulturminner 
 

 
0 

 
Det er ikke registrert kjente kulturminner i det aktuelle 
utbyggingsområdet. Ingen konsekvens. 
 

 
Naturvern 

 
0 

 
Tiltaket berøres ikke av verneplaner.   
Ingen konsekvens.   
 

Fig. 24 - Endring etter nytt planforslag

Motocrossbane

35/127
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Natur-
mangfold 

 
0 

 
§ 8 og § 9: Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig (§ 8) og  
«Føre var prinsippet» anvendes dermed ikke (§ 9).  
 
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning: Utbyggingen vil hverken 
enkeltvis eller samlet medføre noe negativ konsekvens for 
økosystemene.  
 
§11 Kostnadene bæres av tiltakshaver: Omsøkte tiltak synes ikke å 
medføre skade på naturmangfoldet, derfor er prinsippet mindre aktuelt. 
Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet er 
utbyggers ansvar.  
 
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: Motocrossbanen er 
tilknyttet eksisterende infrastruktur og bebyggelse. Tiltaket gir et 
samfunnsmessig godt resultat i forhold til å begrense miljøbelastningen. 
 
Konsekvens: Ubetydelig   
 

 
Jordvern 

 
- 

 
Eventuell etablering av motocrossbane vil bli liggende like nord for 
idrettshallen. Kåfjord kommune har kjøpt det aktuelle området og 
fylkesmannen har godkjent at nevnte areal omdisponeres fra 
jordbruksformål til kulturformål.  
 
Kåfjord kommune har inngått en avtale om å leie ut eiendommen til 
landbruksformål med en varighet på 10 år. Dette innebærer at eventuell 
etablering av motocrossbane ikke tilrås før avtalen er utgått (2025). Se 
også beskrivelse av «Idrettshall» side 21. 
 
Omfang: Middels negativt 
Verdi: Liten (avsatt til kulturformål) 
Konsekvens: Liten negativ   
 

Samfunn 
 
Trafikk og 
infrastruktur 

 
- 

 
Etablering av motocrossbane vil generere noe mere trafikk i området, 
men aktiviteten er liten (2 treningstimer 2 ganger i uka).  
Omfang: Lite negativt 
Verdi: Liten 
Konsekvens: Liten negativ   
 

 
Friluftsliv og 
nærmiljø-
anlegg 

 
-- 

 
Områdene for friluftsliv er særlig knyttet mot Manndalselva og blir lite 
berørt av motorsportanlegget. Det aktuelle anlegget ligger imidlertid 
kloss inntil utearealene som brukes av skole og barnehage og gir negativ 
konsekvens.  
Omfang: Liten negativ 
Verdi: Middels 
Konsekvens: Middels negativ   
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Samiske 
interesser 

 
0 

 
Samiske interesser vil ikke bli direkte berørt av motocrossbanen. Senter 
for Nordlige folk, i likhet med omkringliggende bebyggelse, ligger 
innenfor gul støysone. 
 
Omfang: Liten negativ 
Verdi: Ubetydelig 
Konsekvens: Ubetydelig 
 

 
Folkehelse 

 
- 

 
Motocrossbanen vil bidra til fysisk aktivitet og være en sosial arena for 
medlemmene og på denne måten gi en positiv konsekvens. 
Støyproblematikk vil imidlertid påvirke omgivelsene og samlet sett gi 
negativt. 
 
Omfang: Liten negativ 
Verdi: Middels 
Konsekvens: Lite negativ 
 

 
Universell 
utforming 

 
0 

 
Motocrossbanen vil være tilgjengelig for alle.  
Ingen konsekvens 
 

 
Barn og unge 

 
++ 

 
Motocrossbanen vil bidra til aktivitet for barn og unge.  
 
Omfang: Middels positivt 
Verdi: Liten 
Konsekvens: Middels positivt 
 

 

 
SAMFUNNSSIKKERHET (Risiko- og sårbarhetsvurdering)  
Vurderingene er gjort i henhold til fig. 14, side 15:  
- Grønt felt indikerer akseptabel risiko – risikodempende tiltak ikke nødvendig 
- Gult felt indikerer akseptabel risiko - men risikodempende tiltak må vurderes 
- Rødt felt indikerer uakseptabel risiko – ikke bygging eller krav til risikodempende tiltak 
 
Hendelse Risiko-

klasse 
Vurdering 

 
Fjellskred 

  
 «Dambruddsanalyse» (Rapport nr. 3-2018) konkluderer med at 
sannsynligheten for dambrudd er så lav at det ikke settes 
restriksjoner for arealbruken i planområdet. Akseptabel risiko. 

 
Flomfare og 
erosjon 

  
Faregrense for 200-års flom er inntegnet på plankartet. Motocrossbanen 
vil ligge utenfor flomsonen. Akseptabel risiko  
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Grunnforhold 

  
I følge NGUs løsmassekart ligger stort sett hele planområdet på 
elveavsetninger, men skråningen ovenfor det aktuelle anleggsområdet 
består av tykk havavsetning. Kunnskapsgrunnlaget er imidlertid ikke godt 
nok og det må foretas en geoteknisk vurdering før planforslaget kan 
godkjennes. Risikodempende tiltak vurderes.   
 

 
Støy for 
deltaklerne 

  
Tiltaket medfører støy, men anses ikke spesielt problematisk for 
deltakerne (det forutsettes at medlemmene beskytter seg mot støy etter 
gjeldende regelverk).  
 

 
Støy for 
omgivelsene 

  

 
Fig. 25 – Støyberegninger (Sweco 2017)  
 
Motocrossklubben engasjerte Sweco for å foreta en støyfaglig vurdering 
av området og rapporten forelå i mai 2017. Figuren ovenfor viser at 
mesteparten av planområdet ligger innenfor rød eller gul støysone. 
Innenfor gul støysone kan etablering av bygninger med støyfølsom bruk 
bare tillates dersom kravene til innendørs støynivå er tilfredsstilt (L5AF 60 
dB). I rød sone bør etablering av boliger til støyfølsom bruk ikke tillates.  
 
Rapporten konkluderer med at den planlagte banen ligger i en særlig 
utsatt posisjon i forhold til eksisterende bebyggelse hvor støy er vanskelig 
å skjerme. Det beste man kan oppnå er at ingen boliger blir liggende i rød 
støysone. Det foreslås flere tiltak som i hovedsak vil begrense aktiviteten 
og på denne måten modifisere støyproblematikken:  
Lave støyvoller, støydemping av motorsykler, maksimalt 2 timer trening 
pr. gang 2 dager i uken, trening må være avsluttet før kl. 15 på lørdager 
og ingen trening på helligdager, maksimal 5 kjørende samtidig. Naboene 
må informeres godt og få mulighet til å påvirke tidspunkt.  
Foreslåtte driftsbegrensningene må nedfelles i reguleringsbestemmelser.  
Risikodempende tiltak vurderes.   

60 – 70 dB70 dB
Motocrossbane

Uskjermet situasjon - 5 motocross-sykler med støydemper - erfarne kjørere
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Oppsummering  
 

 
Generelt:  
Manndalen Motocross Klubb har tidligere hatt tillatelse til midlertidig 
motocrossbane på Løkvoll, men tillatelsen utgikk ved utarbeidelse av 
reguleringsplan for området i 2015. Ved utarbeidelse av kommuneplanens 
arealdel ble det heller ikke funnet egnede områder for motocrossbanen. 
Motocrossklubben mener Kåfjord kommune må legge til rette for motorsport 
på lik linje med andre fritidsaktiviteter/idrett som utøves. 
 
Positive virkninger 
Motorsport er en aksjonspreget aktivitet som over flere år har vært en positiv 
aktivitet, særlig for barn og unge.  En lokalisering nært øvrige idrettsanlegg gir 
mulighet til sambruk av garderober og andre lokaler.  
 
Negative virkninger 
Den planlagte banen ligger i en særlig utsatt posisjon i forhold til eksisterende 
bebyggelse hvor støy er vanskelig å skjerme. Det beste man kan oppnå er at 
ingen boliger blir liggende i rød støysone. 
Fortsatt vil nesten alle bygninger innenfor plangrensen ligge i gul sone hvor 
støyen vil ligge over anbefalte grenseverdi på 60 dB. Det må derfor gjøres en 
vurdering om eventuelle støydempende tiltak er nødvendig for de enkelte 
bygningene.  
 
Tilrådning 
Lokaliseringen av motocrossbanen slik som planlagt, legger klare begrensinger 
på framtidig bruk/utvikling av motocrossbanen. Selv om motocrossklubben er 
innstilt på og «leve med» de begrensninger som framkommer, vil aktiviteten 
også medføre støyproblematikk for omgivelsene, dvs. fastboende og de 
forholdsvis mange tjenestetilbudene som eksisterer i området.  
 
Det tilrås derfor at motocrossbane ikke godkjennes på Fosseneset, men at 
Kåfjord kommune er aktiv for å finne alternativ lokalisering i kommunen. 
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 7 AVSLUTTENDE KOMMENTARER  
 

 Et sentralt poeng med planforslaget har vært å gjøre eksisterende situasjon mere 
trafikksikkert med tydeligere differensiering mellom kjørende og gående. Foruten 
forslag om fortau lang fylkesveg 332, er det regulert gode gangvegforbindelser til 
skole, idrettsplass og barnehage. 

 
 Framtidig arealbruk i planområdet vil i stor grad opprettholdes. Ny bebyggelse dreier 

seg i første rekke om bygging av noen utleiehytter og eventuell ny idrettshall 
(sistnevnte krever en politisk vurdering av lokaliseringen i forhold til andre deler av 
kommunen).  

 
 Nedre del av Fosseneset brukes av Riddu-riddu festivalen, fiskefestivalen og 

idrettsarrangementer i dag.  I planforslaget legges det opp til at områdene 
opprettholdes og videreutvikles. Motocrossbane tilrås ikke, da den vil bli liggende 
nært støyømfintlig bebyggelse. 

 
 Faregrenser for 200-års flom er inntegnet på plankartet. Med unntak av bygningene 

tilknyttet Riddu-Riddu festvalen, vil eksisterende og planlagte bygg bli liggende 
utenfor flomsonen. Bygningene tilknytett Riddu-Riddu festivalen benyttes i korte 
perioder av året og faller inn under sikkerhetsklasse 1, dvs. at sikringstiltak ikke er 
nødvendig. En liten heving av planlagt gangsti langs elva vil gjøre arrangementer 
mulig å gjennomføre ved «mindre» flommer.   

 
 Fare for fjellskred fra Gamanjunni ble aktualisert under planprosessen, men Rapport 

nr. 3-1018 «Dambruddsanalyse» konkluderer med at sannsynligheten for dambrudd 
er så lav at det ikke settes restriksjoner for arealbruken i planområdet.  
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Kåfjord kommune 
 
Vedtatt dato: 
Dato for siste mindre endring: 28/4 2018 
Plan ID: 19402017002 
Saksnummer 

  
 

Reguleringsplan for Fossen og deler av fylkesveg 332 
  

Områdeplan  
 

REGULERINGSBESTEMMELSER  
 
 

 
 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det 
området som er avgrenset på plankart, datert 20.10.17. 
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1. PLANENS HENSIKT 
 

Planens hensikt er å avklare framtidig arealbruk for Fossen-området og vurdere mulige tiltak 
for å forbedre trafikksikkerheten på fylkesveg 332. 

 
Formål og hensynssoner i planforslaget (Pbl § 12-5): 

Bebyggelse og anlegg formål (pbl. §12-5, nr. 1) 
 Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse   kode: BFS1-2 
 Undervisning        kode: BU1 
 Offentlig og privat tjenesteyting     kode: BOP1 
 Barnehage        kode: BBH1 
 Avløpsanlegg        kode: BAV1 
 Leirplass        kode: BLP1 
 Idrettsanlegg        kode: BIA1-2 
 Utleiehytter        kode: BUH1 
 Nærmiljøanlegg       kode: BNA1-2 

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. §12-5, nr. 2) 

 Kjøreveg        Kode: SKV1-2 
 Veg         kode: SV1-2 
 Fortau         kode: SF1-2 
 Gang- og sykkelveg       kode: SGS1-3 
 Parkering        kode: SPA1-2 
 Annen veggrunn – tekniske anlegg     kode: SVT 
 Annen veggrunn – grøntareal     kode: SVG1 

 
Grønnstruktur (pbl. §12-5, nr. 3) 

 Naturområde – grønnstruktur     kode: GN1-4 
 Turvei         kode: GT1-3 

 
LNFR-område (pbl. §12-5, nr. 5) 

 Jordbruk        kode: LJ1 
 Friluftsformål        kode: LF1-6 

Bruk og vern av sjø og vassdrag (pbl. §12-5, nr. 6) 
 Naturområde i sjø og vassdrag     Kode: VNV1 

 
Hensynssoner (Pbl § 12-6) 

 Sikringssone - frisikt       kode: H140_1-2 
 Faresone - flomfare       kode: H320_1-5 
 Faresone - høyspentanlegg      kode: H370_1 
 Hensynssone - bevaring naturmiljø     kode: H560_1 
 Hensynssone - bevaring kulturmiljø     kode: H570_1 
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2 FELLESBESTEMMELSER FOR HELE PLANOMRÅDET 

2.1 Kulturminner/kulturmiljø.  
a) Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller 

andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding 
sendes Sametinget og Troms fylkeskommune omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om 
kulturminner (kml.) § 8 annet ledd (§ 12-7, nr. 2 og -6). 

 
2.2 Geotekniske vurderinger 
a) Før planforslaget kan godkjennes, må det foreligge detaljerte grunnundersøkelser. 

Dette skal gi grunnlag for detaljprosjektering, slik at nødvendig sikring av uteområder, 
byggegrop, grunn og fundamentering i området ivaretas (nr. 12). 

b) Det skal utføres geotekniske vurderinger/grunnundersøkelser og redegjøres for 
eventuelle stabiliseringstiltak før igangsettingstillatelse kan gis (nr. 12). 

 
2.3 Universell utforming  
a) Ved oppføring av bygninger og opparbeiding av felles uterom, skal det tas hensyn til 

god tilgjengelighet og så langt som mulig følge prinsippene om universell utforming. 
Med søknad om rammetillatelse skal det dokumenteres hvordan 
tilgjengelighetsforhold og universell utforming er ivaretatt (nr. 4). 

b) Bestemmelsen gjelder også for vegareal. 
 
2.4 Estetikk  
a) Bygningene skal ha god materialbruk og gis en utforming med god arkitektonisk 

kvalitet (nr.1). 
 
2.5 Vann, veg og avløp  
a) Ved søknad om rammetillatelse for tiltak innenfor planområdet skal det foreligge 

tekniske planer for veg, vann og avløp (§ 12-7, nr. 2).  
 

3 BESTEMMELSER AREALFORMÅL 

3.1 BESTEMMELSER TIL BYGG OG ANLEGG (§ 12-5, nr. 1) 
 
3.1.1 Boligbebyggelse BFS 
a) Områdene merket BFS skal benyttes som frittliggende eneboliger (§ 12-7, nr. 1).  
b)  Eventuelle nye bygg/tilbygg skal tilpasses eksisterende bebyggelse på en god måte 

(nr. 1).   
 
3.1.2  Undervisning BU 
a)  Området merket BU1 skal benyttes til undervisning med tilhørende anlegg  (nr. 1).  
b)  Eventuelle nye bygg/tilbygg skal tilpasses eksisterende bebyggelse på en god måte 

(nr. 1).  
 
3.1.3  Offentlig eller privat tjenesteyting BOP 
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a)  Området merket BOP1 skal nyttes som Senter for Nordlige folk (nr. 1).  
b)  Eventuelle nye tilbygg skal tilpasses eksisterende bebyggelse på en god måte (nr. 1).    
 
3.1.4  Barnehage BBH 
a)  Området merket BBH1 skal benyttes som barnehage med tilhørende anlegg (nr. 1).  
b)  Eventuelle tilbygg skal tilpasses eksisterende bebyggelse på en god måte (nr. 1).  
 
3.1.5  Avløpsanlegg BAV 
a)  Området merket BAV1 skal benyttes som bygning for avløps anlegg (nr. 1).  
 
3.1.6  Leirplass BLP 
a)  Området merket BLP1 skal benyttes som leirplass for Riddu-Riddu-festivalen (nr. 1). 
b) Innenfor leirområdet tillates konsertområde, parkeringsplasser og øvrige tiltak som 

er nødvendige for gjennomføring av festivalen. (nr. 1 og 2).  
c) Bygninger som oppføres skal fortrinnsvis brukes under festivalen og inngå under 

sikkerhetsklasse 1 (nr. 1 og 2). 
d)  I området tillates oppført lagringsbygg med maksimal grunnflate på 120 m2 (nr. 1 og 

2). 
 
3.1.7  Idrettsanlegg (kunstgressbane) BIA1 
a)  Området merket BIA1 skal benyttes som idrettsanlegg (nr. 1). 
b)  Det tillates oppført nærmiljøanlegg i områdets vestlige del (nr. 1). 
 
3.1.8  Idrettsanlegg (idrettshall) BIA2 
a)  Området merket BIA2 skal benyttes som idrettshall (nr. 1). 
b) Ved søknad om rammetillatelse, skal det utarbeides en utomhusplan for hele 

idrettsanlegget (BIA1 og BIA2). Pbl § 12-7, nr. 2. 
Utomhusplanen skal inneholde: 

 - bygningens plassering 
 - kotesetting og byggehøyder 
 - avfallsordning 
 - terrengendringer 
 - trafikkområder (kjøre- og gangveger, parkering, opparbeidelse og vegetasjon).  
c) Planlegging av trafikkområder skal gjøres i samarbeid med skole og barnehage (nr. 4). 
d) Området kan også benyttes til mindre idrettsanlegg som f. eks. skileikanlegg, 

sykkelbane, akebakke og andre lignende typer anlegg. (nr. 1) 
   
3.1.9  Utleiehytter BUH 
a)  Området merket BUH1 skal nyttes som utleiehytter (nr. 1).  
b) Bebygd areal skal ikke overstige 50 m2 (nr. 5). 
c)  Bygningenes mønehøyde skal ikke overstige 6 m (nr.5)  
 
 
3.2 BESTEMMELSER TIL SAMFERDSELSANLEGG OG TEK. INFRASTRUKTUR (§ 12-5, nr. 2) 
 
3.2.1 Fylkesveger SKV 

259



5 

a) Vegene merket SKV1 og -2 er offentlige veger (Fylkesveger 332 og -331) og skal nyttes 
som kjøreveger (§ 12-7, nr. 1 og - 14). 

b) Det tillates ikke byggestart i området før avkjørsler til fylkesvegen er bygget i henhold 
til kravene i vegnormalene (nr. 10). 

c)  Avkjørsler mot fylkesveg er merket med pil på plankartet. Alle avkjørsler skal bygges 
etter krav i vegnormalene (nr. 1 og 2). 

d) Adkomst og avkjørsel knyttet til fylkesvei skal teknisk godkjennes av Statens vegvesen 
før utbygging i planområdet. 

 
3.2.2 Kommunale veger SV 
a) Vegene SV1 og -2 er offentlige veger (kommunale veger) og kan nyttes som veger for 

kjøre- og gangtrafikk (nr. 1 og -14). 
b) Vegene skal bygges etter vegnormalene. 
 
3.2.3 Fortau  
a) Fortau i tilknytning til vegene merket SKV og SV er offentlige og skal opparbeides som 

vist på plankartet (nr. 1 og -14). 
b) Deler av fortau langs SV2 skal benyttes som kantparkering for busser. Fortauet skal 

bygges i en slik høyde at av-/påstigning lett tilgjengelig. Endelig utstrekning av buss 
stoppene og høyde på fortau fastsettes av bygningsrådet i samarbeid med busselskap 
(nr. 1 og- 2). 

c) Fortau langs offentlig veg utformes ihht. Krav i Statens vegvesen sine håndbøker. 
d) Minimumsbredde på fortau skal følge den til enhver tid gjeldende vegnormal. 
 
3.2.4 Gang- og sykkelveger  
a)  Vegene merket SGS1, 2 og 3 er gang- og sykkelveger og skal nyttes av «myke» 

trafikanter. Gang- og sykkelvegene kan nyttes til nødvendig varetransport med 
kjøretøy (nr. 1 og -2). 

b) Gang- og sykkelveger langs offentlig veg utformes ihht. Krav i Statens vegvesen sine 
håndbøker. 

c) Minimumsbredde på gang- og sykkelvei skal følge den til enhver tid gjeldende 
vegnormal. 

 
3.2.5 Parkeringsplasser 
a)  Områdene merket SPA1 og SPA2 skal nyttes som offentlig parkeringsplass (nr. 1 og 

14). 
 
3.2.6 Annen veggrunn (tekniske anlegg og grøntarealer) 
a)  Alle vegskjæringer og -fyllinger skal utføres ihht. Krav i Statens vegvesen sine 

håndbøker. Det skal ikke settes i gang tiltak før det foreligger godkjenning fra 
vegmyndigheten. Kravene til drenering og erosjon skal tilfredsstilles. 

 
3.2.7 Andre forhold 
a)  Det kan gjøres mindre justeringer ved prosjektering av alle vegene i samråd med 

grunneier og aktuell vegmyndighet (nr. 1 og 2). 
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3.3 BESTEMMELSER TIL GRØNNSTRUKTUR (§ 12-5, nr. 3) 
 
3.3.1 Naturområde – grønnstruktur GN 
a) I området som på plankartet er merket GN1-4, skal nyttes som naturområde (§ 12-7, 

nr.1).  
b) I områdene er vanlig skjøtsel tillatt (nr. 9).  
c) I området GN3 tillates klatrejungel (nr.1).  
 
3.3.2 Turvei GT 
a) Området GT1 er en turvei som følger elvebredden og knyttes sammen med turvei 

som planlegges på motsatt side av Manndalselva (GT3). Broa skal fungere som 
gangbro/skibro og er merket som GT2 (nr. 1).  

b) Det tillates at gangstien utformes på en slik måte at den også er flomforebyggende. 
Utforming og utstrekning skal gjøres i samarbeid med NVE (nr. 2 og 10). 

c) Turveien skal opparbeides på en måte som hindrer ferdsel som er hinder for bonden. 
d) Broen skal oppføres med port i beitesesongen. 
 
3.4 BESTEMMELSER TIL LNFR (§ 12-5, nr. 5) 
 
3.4.1 Jordbruk LJ 
a) Området merket LJ1 skal brukes til jordbruk. Riddu-riddu festivalen kan etter avtale 

med grunneier benytte jorda etter innhøsting (§ 12-7, nr. 1 og 2).  
 
3.4.2 Friluftsformål LF 
a) Områdene merket LF1 – 6, skal nyttes til friluftsformål (nr. 1). 
b) Alle friluftsområdene grenser mot Manndalselva og eksisterende kantvegetasjon skal 

opprettholdes i størst mulig utstrekning (nr. 2 og 9). 
c)  I områdene merket LF2 og LF5 tillates flyttbare konstruksjoner (lavvoer mm), til bruk 

under Riddu-riddu festivalen (nr. 2).  
 
 
3.5 BESTEMMELSER TIL BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (§ 12-5, nr. 6) 
 
3.5.1 Naturområde i sjø og vassdrag VNV  
a)  Området merket VNV1 nyttes som naturområde i vassdrag (§ 12-7, nr. 1). 
 
 

4 BESTEMMELSER TIL HENSYNSSONER  
 

a)  Innenfor de frisiktsoner som er vist på plankartet (H140_1-2) skal det ikke 
forekomme sikthindrende gjenstander eller vegetasjon som er høyere enn 0,5 m over 
tilstøtende kjørebaners plan (§ 11-8a). 

b) I området som på plankartet er vist som flomfare, merket H320_1-5 (rød skravur), 
tillates ikke oppført bygninger (§ 11-8a). 

c) I området som på plankartet er vist som Høyspenningsanlegg, merket H370_1 (rød 
skravur), tillates ikke oppført bygninger (§ 11-8a). 
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d)  Området merket 560_1 er vist som hensynssone for naturmiljø. Tiltak som kan 
påvirke elveforløpet skal gjøres i samråd med fylkesmannen (§ 11-8c). 

e) Området merket H570_1 er vist som hensynssone for kulturmiljø. I dette området 
kan det bygges gangbro som vist på plankartet. Skjøtsel av kulturminnet skal bare 
gjøres i samråd med kulturvernmyndighetene. Ved etablering av gangbro skal ikke 
elveforbyggingen endres/berøres eller påføres vekt/trykk. (§ 11-8c) 

 
 
 
5 RETNINGSLINJER - ANDRE LOVER 
 

a) Lov om naturmangfold. Området merket H560_1 er Manndalselva og vernet etter 
«Naturmangfoldloven».  

b) Lov om kulturminner. Områdene merket H570_1 er vernet etter «Lov om 
kulturminner». Innenfor sonen gjelder fredningsbestemmelsene i kulturminneloven. 
 

 

6 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 

 Det må skrives at adkomster fra fylkesveg skal være kontrollert og godkjent av 
Statens vegvesen før det kan gis byggetillatelse. 

 Alle tiltak som berører riks- og fylkesveg skal avklares med Statens vegvesen før 
gjennomføring kan igangsettes. 

 Avkjørsler utformes og bygges ihht. Statens vegvesen sine retningslinjer. 
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REGULERINGSPLAN FOR FOSSEN OG DELER AV 
FYLKESVEG 332, KÅFJORD KOMMUNE 

MERKNADSBEHANDLING 
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1. INNLEDNING 

Reguleringsplan for Fossen-området og deler av Fylkesveg 332 har vært ute til offentlig 
ettersyn i perioden 23.11.18 – 08.01.19.  
 
Dette dokumentet omhandler politisk behandling av innkomne merknader. Etter at 
formannskapet har behandlet merknadene oversendes reguleringsplanen til sluttbehandling og 
endelig godkjenning i kommunestyret. 
 
 
2. SKJEMATISK FRAMSTILLING OVER ALLE INNSPILL 

Planprogram Planforslag  
Nr. 

 
Interessenter Tilsendt svar tilsendt svar 

Eksterne innspill (utenom kommunen)     
1 Direktoratet for mineralforvaltning   22.11.18 05.12.18 
2 Statens vegvesen 03.09.15 02.10.15 22.11.18 17.12.18 
3 Mattilsynet   22.11.18 18.12.18 
4 Sametinget 03.09.15 19.10.15 22.11.18 19.12.18 
5 NVE, Region Nord 03.09.15 09.10.15 22.11.18 11.01.19 
6 Fylkesmannen i Troms 03.09.15 19.10.15 22.11.18 16.01.19 
7 Troms fylkeskommune 03.09.15 28.09.15 22.11.18 17.01.19 
8 Kåfjord kommune, 9148 Olderdalen 01.09.15  22.11.18  
9 Nordreisa kommune 03.09.15  22.11.18  
10 Storfjord kommune 03.09.15  22.11.18  
11 Lyngen kommune   22.11.18  
Interne innspill (lag og foreninger)     
12 Manndalen, Skardalen og Nordnes gu. 01.09.15  22.11.18 17.12.18 
13 Birtavarre grendeutvalg   22.11.18  
14 Djupvik Normannvik grendeutvalg 01.09.15 09.09.15 22.11.18  
15 Olderdalen grendeutvalg 01.09.15  22.11.18  
16 DAVAS   22.11.18  
17 Davvi Albmogid Guovddás as, 9144   22.11.18  
18 KNIK 03.09.15  22.11.18  
19 Fossen barnehage 01.09.15  22.11.18  
20 Manndalen skole  01.09.15  22.11.18  
21 Manndalen jeger og fiskeforening 01.09.15  22.11.18  
22 Manndalen UIL 01.09.15 07.10.15 22.11.18  
23 Manndalen motorcrossklubb 01.09.15 19.10.15 22.11.18 17.12.18 
24 Manndalen snøscooterforening   22.11.18  
25 Barnas representant i plansaker 01.09.15  22.11.18  
26 Eldres representant i plansaker 01.09.15  22.11.18  
27 Råd for funksjonshemmede  01.09.15  22.11.18  
28 Kåfjord idrettsråd   22.11.18  
29 Riddu Riddu Festivála AS, 9144 01.09.15 15.10.15 22.11.18  
30 Manndalen Sanitetsforening   22.11.18  
31 Senter for Nordlige folk   22.11.18  
      

 
Fig. 1 – Innspill fra offentlige instanser, lag og foreninger 
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Planprogram Planforslag  
Nr. 

 
Interessenter Tilsendt svar tilsendt svar 

Interne innspill (private)     
32 Anlaug Pedersen   22.11.18  
33 Anny Løkvoll, 9144 Samuelsberg 01.09.15 27.09.15 22.11.18  
34 Arne Isaksen, 9144 Samuelsberg  01.09.15  22.11.18  
35 Asbjørg Mikkelsen 01.09.15  22.11.18  
36 Aslak Aslaksen, 9144 Samuelsberg   22.11.18  
37 Bjørn Mandal 01.09.15  22.11.18  
38 Eirin Isaksen 01.09.15  22.11.18  
39 Ellen Eriksen m. fl, 9144 Samuelsberg   22.11.18  
40 Ellen Steineng   22.11.18  
41 Even Steinlien   22.11.18  
42 Grete Byberg 01.09.15  22.11.18  
43 Harald Johnsen, 9144 Samuelsberg 01.09.15  22.11.18  
44 Helge Ingolf Løkvoll   22.11.18  
45 Ida Hansen, 9144 Samuelsberg 01.09.15  22.11.18  
46 Inger Pedersen 01.09.15 26.09.15 22.11.18  
47 Jan Petter Pedersen   22.11.18  
48 Johan Pedersen, 9144 Samuelsberg   22.11.18  
49 Johannes Løkvold, 9144 Samuelsberg 01.09.15  22.11.18  
50 Jorun Løkvoll   22.11.18  
51 Katrine Lyngstad, 9144 Samuelsberg    07.10.15 22.11.18  
52 Kjell Eriksen   22.11.18  
53 Kåre Pedersen   22.11.18  
54 Leif Petter Eriksen, 9151 Storslett  30.09.15 22.11.18  
55 Liv Olsen   22.11.18  
56 Magne Isaksen   22.11.18  
57 Magnhild Olsen   22.11.18  
58 Martin Solberg, 9144 Samuelsberg 01.09.15  22.11.18  
59 Nils Pedersen   22.11.18  
60 Nils P. Blomstereng, Samuelsberg 01.09.15 Udatert 22.11.18  
61 Oddleif Dalvik, 9144 Samuelsberg   22.11.18  
62 Olida Eriksen, 9144 Samuelsberg   22.11.18  
63 Per Hansen   22.11.18  
64 Sigmund Dalvik   22.11.18  
65 Siv Vatne, 9144 Samuelsberg   22.11.18  
66 Solveig Roseneng, Samuelsberg 01.09.15  22.11.18  
67 Sonja Vangen, 9144 Samuelsberg 01.09.15  22.11.18  
68 Stein Lien   22.11.18  
69 Sten Solbakken, 9144 Samuelsberg    22.11.18 06.01.19 
70 Thomas Solstad   22.11.18  
71 Tommy Eriksen   22.11.18 07.01.19 
72 Toril Dalvik   22.11.18  
73 Tove Inger Løkvold, 9143 Skibotn 01.09.15  22.11.18  
74 Trine Lønnig   22.11.18  
75 Truls Lønning   22.11.18  
76 Unn Lien   22.11.18  
      

 
Fig. 2– Innspill fra private 
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Fig. 1 og -2 viser hvem som er blitt tilskrevet både ved utarbeidelse av planprogram og 
planforslag. Innspillene til planprogrammet er blitt behandlet ved fastsetting av 
planprogrammet. Det er derfor bare merknader til planforslaget som skal gis en politisk 
behandling i denne omgang (merket med fet skrift i siste kolonne i figurene ovenfor). 
 
Ved fristens utløp (8/1 2019) var det til sammen innkommet 9 merknader, hvorav 5 fra 
regionale myndigheter, 2 fra lag og foreninger og 2 private merknader. Fylkesmannen og 
Troms fylkeskommune ba om utvidet svarfrist til 17/1 2019. Dette ble akseptert av 
administrasjonen. Antall merknader er derfor 11.  
 
Det forelå ingen innsigelser til planforslaget.   
 
Rådmannen framstiller merknadene med å angi hovedpunktene i merknadene, vurdering og 
tilrådning (innstilling til politisk vedtak). 
 

Merknadene er gjengitt i sin helhet i siste del av dokumentet. 

 

3. INNKOMNE MERKNADER 

3.1 MERKNADER FRA REGIONAL MYNDIGHET ELLER STAT 

Merknad nr. 1 – Direktoratet for mineralforvaltning (05.12.18) 

Direktoratet for mineralforvaltning har ingen merknader til planforslaget. 

Rådmannens vurdering: Tatt til orientering. 
Rådmannens innstilling til vedtak: Tatt til orientering. 
 

Merknad nr. 2 – Statens vegvesen (17.12.18) 
 
Planbestemmelser: 
Alle merknader tas til etterretning og føres inn i planbestemmelsene. 
 
Rekkefølgebestemmelser: 
Alle merknader tas til etterretning og føres inn i planbestemmelsene. 
 
Byggegrenser: 
Merknaden tas ikke til følge, da det vurderes som tilstrekkelig og ryddig å kun ha 
byggegrensen i plankartet. 
 
Avkjørselsforhold: 
Alle merknader tas til etterretning og føres inn i planbestemmelsene. 
 
Rådmannens vurdering: Alle merknader foruten merknadene til byggegrenser tas til 
etterretning og føres inn i planbestemmelsene 
Rådmannens innstilling til vedtak: Tatt delvis til etterretning. 
 

266



4 

 
 
Merknad nr. 3 – Mattilsynet (18.12.18) 
 
Mattilsynet har ingen merknader til planforslaget. 
 
Rådmannens vurdering: Tatt til orientering. 
Rådmannens innstilling til vedtak: Tatt til orientering. 
 
 
Merknad nr. 4 – Sametinget (19.12.18) 
 
Merknad angående utleiehytters påvirkning på barnehagens lekeareal. 
 
Rådmannens vurdering: Arealet avsatt til utleiehytter innskrenkes med rundt 15 meter mot 
barnehagens areal for å skape en buffer mot lekearealet. 
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden tas delvis til etterretning. 
 
Merknad nr. 5 – NVE 
 
NVE har ingen merknader til planforslaget 
 
Rådmannens vurdering: Tatt til orientering. 
Rådmannens innstilling til vedtak: Tatt til orientering. 
 

Merknad nr. 6 – Fylkesmannen i Troms og Finnmark (16.01.19) 

a) Fylkesmannen i Troms og Finnmark har mottatt kopi av innspill fra NVE, datert 
11. januar 2019) og støtter opp om dette innspillet. 

 
Rådmannens vurdering: Tatt til orientering. Vurdering framgår av NVEs merknad i forrige 
pkt. nr. 5.  
Rådmannens innstilling til vedtak: Tatt til orientering. 
 
 
Merknad nr. 7 – Troms fylkeskommune (17.01.19) 
 

a) Vegnettet. 
Troms fylkeskommune er positive til at planforslaget ivaretar en tydelig differensiering 
mellom kjørende og gående, samt god gangvegforbindelse til skole, barnehage og 
idrettsplass. 

 
Rådmannens vurdering: Merknaden tas til orientering. 
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden tas til orientering. 

 
b) Turstien. 
Troms fylkeskommune er positive til at turveien langs elva reguleres inn, med 
opprettholdelse av kantvegetasjon, og at den knyttes sammen med turstien øst for elva. 
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Attraktive, tilgjengelige turstier er av stor betydning for bolyst og folkehelse, og vil også 
gagne reiselivet. Troms fylkeskommune berømmer Manndalen JFF som allerede har 
tilrettelagt for god tilgjengelighet (også for rullestolbrukere) ved de populære fiskekulpene 
langs elva. Sosiale møteplasser og turmål, som bålplass og benker, bør også inkluderes 
som en del av turveisatsingen.  

 
Rådmannens vurdering: Merknaden tas til orientering. 
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden tas til orientering. 

 
c) Barnas lekeområder 
Det er svært viktig at hyttene ikke kommer i konflikt med barnas lekeområde, og at 
utbyggingen ikke medfører privatisering rundt hyttene som reduserer barnas mulighet til 
lek i nærområdet. 
 
Rådmannens vurdering: Vurdering framgår av Sametingets merknad i pkt. nr. 4. 
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden tas til orientering. 

 
d) Motorcrossbane 
Troms Fylkeskommune slutter seg til vurderingene om at motorcrossbane ikke tilrådes i 
planområdet. 
 
Rådmannens vurdering: Merknaden tas til orientering. 
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden tas til orientering. 

 
e) Kulturminner 
Ved etablering av gangbro skal ikke elveforbyggingen endres, berøres eller påføres 
vekt/trykk. 
 
Rådmannens vurdering: Merknaden tas til etterretning. 
Rådmannens innstilling til vedtak: Bestemmelse punkt 4e) tillegges følgende ordlyd: 
«Ved etablering av gangbro skal ikke elveforbyggingen endres/berøres eller påføres 
vekt/trykk». 

 
 
 
3.2 MERKNADER FRA LAG OG FORENINGER 

Merknad nr. 12 – Grendelaget Manndalen/Skardalen/Nordnes (17.12.18) 
 

a) Fortau 
Kommunen prioriterer å regulere for fortau helt ned til Gaiskiridi (videre på 
fylkesvei 332). Det må også reguleres for fortau rundt hele hesteskoen, fylkesvei 
331/332. Fylkesveien fra Fossen via Øvermyra til Løkvoll er i dag sterkt belastet 
på grunn av økt trafikk etter ny tunell på E6. 
 

Rådmannens vurdering: Merknaden tas til orientering 
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden tas til orientering 

 
b) Sti langs elva 
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Plan for sti langs Manndalselva, som knytter Fossen og Løkvoll sammen, bør 
realiseres raskt med tanke på trafikksikkerhet. 
 

Rådmannens vurdering: Merknaden tas til orientering 
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden tas til orientering 
 

c) Gang/sykkelvei 
Det er viktig at det er rikelig med lekeområder for barn. Og ikke regulere mer 
plass til parkering. Dette gjelder veien mellom område BNA1 og BNA2. Den kan 
gjøres om til gang/sykkelvei. Vi ønsker at det tas med i planbestemmelsen. 
 

Rådmannens vurdering: Nærmiljøet og lekearealer for barn er viktig med tanke på 
trafikksikkerhet, støy og luftkvalitet. Det vurderes derfor til å være fornuftig å endre veien fra 
parkering SPA2 til idrettsareal BIA1 til gang- og sykkelvei for å hindre motorferdsel i barnas 
lekeområder. 
Rådmannens innstilling til vedtak: Tatt delvis til etterretning. 
 
Merknad nr. 23 – Manndalen Motorcrossklubb (17.12.18) 
 
Manndalen motorcrossklubb mener at crossbanen må tas inn i plankartet og 
planbestemmelsene i reguleringsplanen for Fosseneset med følgende argumentasjon: 
 

a) Motorcross er en alternativ aktivitet for barn og unge som er rusforebyggende, 
trafikkforebyggende og gir fysisk helsegevinst. Vi ser tendenser til at det er flere 
ungdommer som kjører ulovlig etter veien i den tiden vi ikke har hatt en 
motorcrossbane i bygda. Vi har også utfordring med tidlig frafall i de tradisjonelle 
idrettene som drives i bygda, så det er absolutt et behov for en slik alternativ aktivitet. 
Motorsport er i tillegg en idrett hvor foreldre må være med, noe som bidrar til økt 
sikkerhet og et godt miljø innen sporten. 

 
En motorcrossbane på Fosseneset vil også være gunstig plassering for å sambruk av 
sanitæranlegg. Riddu Riddu kan også benytte banen/startsletten som parkeringsareal. 
Vi vil også kunne tilby Riddu og Fiskefestivalen aktivitet under festivalene. De har 
tidligere benyttet seg av dette og det har vist seg å være et attraktivt tilbud. 
 
Motorcross er underlagt strenge reguleringer for bruk fra Norges motorsportforbund. 
Kjøretider må meldes inn til forbundet, politiet og til 113 (ambulanse). Banen må også 
være godkjent av forbundet med hensyn til sikkerhet og bruk.  
 
Vi har også lagt frem en støyrapport som viser at det er akseptabelt støynivå for 
omgivelsene med begrenset kjøreretid på to timer to ganger i uken, og at det kun vil 
være fem sykler som kjører samtidig på banen. Dette er reguleringer som kan tas inn i 
planbestemmelsene. 
 
Elcross- sykler er inne på markedet nå. Det er en økende tendens til at de tas i bruk. 
Støyproblematikken vil være borte ved bruk av slike kjøretøy og dessuten forurenser 
de ikke. Krav om bruk av elkjøretøy kan også vurderes i planbestemmelsene. 
 
Klubben har siden tidlig 2000-tallet søkt etter nytt areal for motorcrossbane. Det har 
vist seg å være utfordrende med hensyn til tillatelse fra grunneiere og hensyn til 
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jordbruk. Siden vi ikke har bane mister vi medlemmer og mulighet til å ha et slik 
viktig tilbud i bygda/kommunen/regionen. Nærmeste motorcrossbane ligger omkring 
10 mil unna (Reisadalen og Storsteinnes).  
 

 
Rådmannens vurdering: Kommunen ser på motorcross som en bra aktivitet for 
ungdom. Da motorcross per nå foregår på støyende fossile motorsykler anbefales det 
ikke å legge en slik arena så tett på annen bebyggelse og offentlige instanser. 
Tilrådningen fra faginstansene viser også at dette ikke er å anbefale. Kommunen 
ønsker å jobbe for at klubben skal få opparbeidet en bane på et sted hvor det er mindre 
blanding av ulike interesser. 

 
Å legge begrensninger på bruken i form av motortype/støynivå fra motorsyklene i 
tillegg til antall sykler samtidig og svært begrensede tidsrom, er ikke ønskelig, da 
kommunen ønsker en bane på et sted hvor det er mindre behov for denne typen 
begrensninger. Det fremstår ikke som sannsynlig at man kan innføre krav om 
elektriske motorsykler per nå. 
 
Det er ikke bra at klubben mister medlemmer på grunn av mangel på bane, kommunen 
ønsker at klubben kan etablere en bane i kommunen. 

 
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden tas til orientering og kommunen ønsker  
Å jobbe for at motorcrossklubben kan etablere en bane på annet sted i Kåfjord 
kommune. 

 
Merknader til konsekvensvurdering: 
 

b) Friluftsliv og nærmiljø:  
Vi mener at konsekvensen for skole og barnehage ikke er negativ som 
konsekvensutredningen viser til. Vi ber om at følgende tas inn i 
konsekvensutredningen og at den endres til positiv under friluftsliv og nærmiljø: 

 
Motorcrossbanen skal benyttes utenom barnehagen og skolen sine åpningstider og 
treningstidene skal være offentlig kjent. Banen kan benyttes som sykkel/bmx-bane av 
skoleungdom. Skolen, barnehagen og idrettslaget kan benytte banen som 
skiløype/skileikanlegg.  

 
Rådmannens vurdering: Barnehage og skole er et samlingspunkt i nærmiljøet og lekeområde 
for barn utenfor åpningstidene. Motorcrosskjøring vurderes derfor til å kunne være sjenerende 
for den nåværende bruken av området. 
 
Rådmannens innstilling til vedtak: Tas ikke til følge. 

 
c) Jordvern:  

Vi mener det er positivt at jordvern kan omdisponeres til kulturformål 
(motorcrossbane). 

 
Forslag til bestemmelse: 
Motorcrossbanen skal benyttes utenom barnehagen og skolen sine åpningstider og 
treningstidene skal være offentlig kjent. Banen kan benyttes som sykkel/bmx-bane av 
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skoleungdom. Skolen, barnehagen og idrettslaget kan benytte banen som 
skiløype/skileikanlegg.  
Omgjøres til + i KU 

 
d) Folkehelse: 

Omgjøres til = eller pluss i KU 
 
Rådmannens vurdering: Området er i dag tiltenkt leirplass til Riddu Riđđu Festivála og 
idrettsformål. Begge de tiltenkte plasseringene av motorcrossbane er på dyrka mark. De 
planlagte formålene gjør at driften av jorden kan fortsette i kombinasjon med Riddu Riđđu, 
noe som ivaretar jordvernet på en bedre måte enn det en motorcrossbane vil kunne gjøre. 
 
Rådmannens innstilling til vedtak: Tas ikke til følge. 
 

3.3 MERKNADER FRA PRIVATE 

Merknad nr. 69 – Sten Terje Solbakken (06.01.19) 
 
Endret lokalisering av skibroa kan bare gjøres i samråd med NVE (som drøftet på møte 
den 7/10-2019). 
 

a) Skibrua er ugunstig i forhold til landbruksarealet vi forpakter. Slik den er tegnet inn vil 
broen stimulere til tråkking/sti midt over jordet som vil føre til dårligere avlinger. 
Området brukes også til beiting, det vil bli utfordrende med dyr på beite med gangbro. 
Skibroen er planlagt å brukes helårig også til tursti.  

 
Rådmannens vurdering: Det er ugunstig hvis stien fører til trafikk over 
landbruksarealet. Stien må opparbeides på en måte som hindrer dette. 
Rådmannens innstilling til vedtak: Tatt til orientering. 

 
b) I NVE notat 201505096-6 føres også eventuelle kostnader ved skade eller vedlikehold 

på sikringsanlegg eller skibru over på grunneier eller kommune. Dette bør det gis en 
nærmere informasjon om og hva dette kan innebære for grunneiere. 

 
Rådmannens vurdering: Vedlikeholdskostnader vil påføres eier av broen/stien og 
grunneier skal ikke ha noen kostnader knyttet direkte til vedlikehold av bro/sti. 
Rådmannens innstilling til vedtak: Tatt til orientering 

 
c) Ny beliggenhet på skibruen kan være å flytte brua lengere opp i vassdraget og inn på 

kommunal eiendom. Vi foreslår en plassering av broen nærmere 
akebakken/slalombakken Sjåbakken, som ligger på andre sida av elva av Fossenesset. 
Dette for å bedre binde sammen Fossenesset som knutepunkt for idrett/kultur i 
Manndalen. Sambruk av sanitæranlegg, parkering til Sjåbakken vil også bli enklere, 
samt tilgang til Sjåbakken for skole. Riddu riddu festivalen vil kanskje også dra god 
nytte av broen til feks camp, veien opp til eksisterende familiecamp vil kunne bli mer 
trafikksikker ect. 
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Rådmannens vurdering: Plasseringen av broen vil bli som den er planlagt i kartet. 
Flere andre plasseringer har vært diskutert med NVE, uten at noen av disse lar seg 
realisere. 
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden tas til orientering. 

 

Merknad nr. 71 – Tommy Eriksen (07.01.19) 
 
Tommy Eriksen er grunneier for gårdsnr. 35 og bruksnr. 4 og er imot lokalisering av 
gangbro/skibro slik den er vist i planforslaget med følgende begrunnelse: 
 

a) Eiendommen som berøres er dyrket mark, og forpaktes av bonde Sten Terje Solbakken 
som tilleggsjord og til beite for husdyr. En bru over elva og tilhørende vei/sti traseer 
kan ikke være til hinder for bonden. Det kan ikke legges tursti over dyrket mark, og 
det må heller ikke være mulig å etablere snarveier. Bonden benytter arealet til beite for 
storfe, og turstier må i så fall inngjerdes og det må være port på brua. 

Rådmannens vurdering: Broen og stien skal ikke være til hinder for bonden. Det føres 
inn i bestemmelsene at stien skal opparbeides på en måte som hindrer ferdsel som er 
hinder for bonden. Det tas også med bestemmelse om at broen skal oppføres med port 
i beitesesongen. 
Rådmannens innstilling til vedtak: Tatt til etterretning og føres inn i 
planbestemmelsene. 

 

b) Grunneier er ikke villig til å påta seg ansvar for sikkerhet og vedlikeholdskostnader av 
brua. Eventuelle skader av brua (eks.vis ved flom) vil det sannsynligvis betinge bruk 
av større maskiner som kan medføre til avlingstap og ulemper. Grunneier er ikke villig 
til å dekke eventuell tap.  

Rådmannens vurdering: Dette er en privatrettslig sak mellom eier av bru og sti som 
løses i den enkelte situasjon. Grunneier skal ikke påføres tap i den forbindelse.  
Rådmannens innstilling til vedtak: Tatt til orientering. 

 

c) Hvis brua skal legges på eiendommen 35/4, må legges der den gjør minst 
ulempe/skade, f. eks. i øvre del av svingen lenger oppe i elva. Nødvendig areal som 
skal benyttes må det i så fall tegnes leieavtale for. 

Rådmannens vurdering: Dette har vært vurdert i samråd med NVE, som viste til 
flomfare og at broen derfor måtte plasseres der den er tiltenkt. Det vil bli tegnet 
leieavtaler for det nødvendige arealet i forbindelse med realisering av tiltaket.  
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden tas til orientering. 

 

d) Grunneier mener det må utredes om brua kan legges på kommunens eiendom lenger 
oppe i elva og annen mulig sambruk av den totale aktiviteten i området. 

Rådmannens vurdering: Dette har vært vurdert i samråd med NVE, som viste til 
flomfare og at broen derfor måtte plasseres der den er tiltenkt. 
Rådmannens innstilling til vedtak: Tas ikke til følge. 
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