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Møteinnkalling 
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Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset 
Dato: 05.05.2020 
Tidspunkt: 10:00 

 
Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: 77 71 92 00. 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni  
9146 Olderdalen, 28.04.2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bernt Eirik Isaksen Lyngstad     Greta Larsen (s.) 
leder (s.)       sekretær e.f.  
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Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

RS 9/20 5426/Svar på søknad om tillatelse til handel med 
pyrotekniske vare - Marthinsen produkter 

 2019/20 

RS 10/20 5426/Søknad om utsatt frist for 
fyrverkerisøknadene - Norsk Fyrverkeriforening 

 2019/20 

RS 11/20 Driftstilskudd samiske språk- og kultursenter 
2020 - Gáivuona giellaguovddáš 

 2020/158 

PS 26/20 Delegerte saker Formannskap mars-april 2020  2020/130 
PS 27/20 Søknad om tilskudd  2019/390 
PS 28/20 Heising av Pride-flagg i Nord-Troms-

kommunene 6. juni 
 2015/545 

PS 29/20 Dekning av faktura 1001238 - Veilys, utskifting 
til LED 2017/2018 

 2017/598 

PS 30/20 Søknad om tilskudd til "forprosjekt- utbygging 
med utgangspunkt Áillohaš" 

 2019/441 

PS 31/20 Søknad om økonomisk bistand til flytting fra 
skredfarlig område 

 2020/115 

PS 32/20 Høring - Modulvogntog i Kåfjord  2020/129 
PS 33/20 Svar - Invitasjon til å delta i pilotprosjekt for 

distriktskommuner 
 2020/257 

PS 34/20 Endring av plantype  2019/392 
PS 35/20 Oppstart av mindre reguleringsendring av 

Bjørkholt boligfelt 
 2020/249 

PS 36/20 Mindre reguleringsendring av Manndalen-
Løkvoll 

 2019/236 

PS 37/20 Utredning av F-sak 7/20 -  Utsatt sak - 
Anmodning om tilbakebetaling av kloakkavgift 
på 35/109 

 2020/242 

PS 38/20 Ny behandling av utsatt sak (F-sak 7/20) 
Anmodning om tilbakebetaling av kloakkavgift 
på 35/109 

 2020/242 
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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 

MARTHINSEN PRODUKTER 
Olderdalsveien 445 
9146  OLDERDALEN 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Formannskap - nr. 14/20 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/20-5 3244/2020 M77 24.04.2020 

 

5426/Svar på søknad om tillatelse til handel med pyrotekniske vare - 
Marthinsen produkter 

 
Saksopplysninger:  
Jfr. Forskrift av 26.juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 2-11 og Kap.9  
Samt veiledning til forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff.  
 
Vurderinger:  
Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare   
 
Vedtak:  
Søknad om tillatelse til oppbevaring/handel med pyroteknisk vare i perioden 27.-31.desember  
2020 innvilges.  
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 Side 2 av 2

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den 
dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og 
de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du 
også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Bernt-Thomas Åbyholm 
 
 
 
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 2019/20-5 
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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 

NORSK FYRVERKERIFORENING 
c/o SVEA Fyrverkerier AS Fred. Olsens gate 6 
0152  OSLO 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Formannskap - nr. 15/20 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/20-6 3245/2020 M77 24.04.2020 

 

5426/Søknad om utsatt frist for fyrverkerisøknadene - Norsk 
Fyrverkeriforening 

 
Saksopplysninger:  
Jfr. Forskrift av 26.juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff Kap.9. 
Samt veiledning til forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff.  
 
Vurderinger:  
Søknad om utsatt søknadsfrist i 2020 på grunn av Covid-19.   
 
Vedtak:  
Søknad om å utsette fristen frem til 01.09.2020 for å sende inn søknaden «Søknad om tillatelse til 
handel med pyroteknisk vare» innvilges. 
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 Side 2 av 2

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den 
dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og 
de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du 
også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Bernt-Thomas Åbyholm 
 
 
 
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 2019/20-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6



   

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

E-post 
 

 
postmottak@tffk.no Tffk.no   
 

  
  

KÅFJORD KOMMUNE GAIVUONA SUOHKAN 
   
9148 OLDERDALEN 

 
 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   20/12431-2 Anne Mette Sætra 

   
07.04.2020 

 

Driftstilskudd samiske språk- og kultursenter 2020 - Gáivuona giellaguovddáš 

 

Fylkesrådet i Troms og Finnmark har i møte 31.03.2020 vedtatt fordeling av kr. 2 250 000 

i driftstilskudd til samiske språk- og kultursentre for 2020.  
 

Gáivuona giellaguovddáš, Samisk språksenter i Kåfjord, tildeles kr. 275 000 for 

2020. Tildelingen ses i sammenheng med tilskuddet fra Sametinget.   
 

Utbetaling  

Utbetaling skjer på bakgrunn av innsendt faktura i henhold til følgende fakturainformasjon:   

Faktura merkes med ressursnummer 10573 og Driftstilskudd 2020 – Samisk språksenter i 

Kåfjord.  
 

Faktura sendes på epost til faktura@tffk.no. Dersom faktura sendes via aksesspunkt / visma er den 

elektroniske fakturaadressen 9908:922420866  
 

Rapport og regnskap   

Troms og Finnmark fylkeskommune ber om at rapporter og søknader som sendes Sametinget, 

sendes i kopi til oss.   
 

Troms og Finnmark fylkeskommune ber derfor om at årsrapport og årsregnskap for språksenterets 

virksomhet foregående år sendes inn til oss så snart de foreligger. Innrapportering for årets tilskudd 

skjer gjennom årsmelding og årsrapport så snart den er klar vår 2021.   
 

Disse sendes elektronisk til postmottak@tffk.no.  
 

Når det gjelder søknader for 2021 vil Troms og Finnmark fylkeskommune i løpet av 2020 foreta 

en gjennomgang av tilskuddsordningene på kunst- og kulturområdet. Nærmere informasjon 

offentliggjøres når det er klart.   
 

Logo  

Elektronisk og trykt informasjon om virksomheten skal inneholde informasjon om at det er støttet 

av Troms og Finnmark fylkeskommune. Logo kan lastes ned fra vår 

hjemmeside www.tffk.no under fanen Om oss og Grafisk profil. 
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Med hilsen  

 

Heikki Knutsen 

avdelingsleder kultur       Eirin Gjelsås 

        kunst- og kulturutvikling 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
 
Mottakere: 
KÅFJORD KOMMUNE GAIVUONA SUOHKAN 
 
 
Kopi til: 
SAMEDIGGI / SAMETINGET 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2020/130 -4 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Greta Larsen 

Dato:                 28.04.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
26/20 Formannskap 05.05.2020 

 

Delegerte saker Formannskap mars-april 2020 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Delegerte vedtak 
Seleksjon: Utvalg: 15 - Delegert Formannskap, Utvalgssaksår: 2020 
Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato Tittel Status Saksbehandler 
FS-DEL 2555/2020 11/20 DS 27.03.2020 UTGÅTT  U Karin Karlsen 
FS-DEL 2584/2020 12/20 DS 27.03.2020 Vedtak om forbud mot å oppholde seg i 
campingvogn, spikertelt, teltleire og øvrige faste og mobile boenheter hvor man ikke har sin 
folkeregistrerte adresse  J Anita Monsen Pedersen 
Vedtak  
Etter en helhetlig vurdering av behovet for å kunne ha en forsvarlig kapasitet i kommunens 
helsetjeneste, samt nødvendig hensyn til smittevernet har kommuneoverlegen vedtatt at forskrift om 
forbud mot opphold på fritidseiendommer også skal omfatte forbud mot overnatting i 
campingvogner, campingvogner med spikertelt, teltleire og øvrige faste og mobile boenheter hvor 
man ikke har sin folkeregistrerte adresse.  
Forbudet gjelder for hele Kåfjord kommune, herunder vidde, fiskevann, parkeringsplasser osv  
Dagsturer for å sikre anlegg er det anledning til hvis man ikke kan ordne tilsyn med materiell og 
eiendom på annen måte. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge 
store materielle skader tillates.  
Kommuneoverlegen anser vilkårene i Smittevernloven § 1-5 å være oppfylt og i henhold til  
§ 7-2 er tiltaket besluttet av kommuneoverlegen og hjemlet i § 4-1, første ledd, bokstav a), jf bokstav 
d).  
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Forbudet gjelder ikke registrerte næringsforetak m/overnattingsplasser i Gáivuona suohkan Kåfjord 
kommune Kaivuonon komuuni.  
Vedtaket gjelder fra lørdag 28.03.20 med en ukes varighet. Ny vurdering vil gjøres 03.04.20 for 
eventuell kontinuering av vedtaket ytterligere 7 dager.  
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages.  
 
FS-DEL 3059/2020 13/20 DS 17.04.2020 Ferdigattest for bolig og garasje på gnr 7, bnr 67 J 
John Johansen 
Vedtak:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding fra 
ansvarlig søker på oppføring av bolig og garasje på gnr 7, bnr 67 i Olderdalen. 
FS-DEL 3244/2020 14/20 DS 24.04.2020 5426/Svar på søknad om tillatelse til handel med 
pyrotekniske vare - Marthinsen produkter J Bernt-Thomas Åbyholm 
Vedtak:  
Søknad om tillatelse til oppbevaring/handel med pyroteknisk vare i perioden 27.-31.desember  
2020 innvilges. 
FS-DEL 3245/2020 15/20 DS 24.04.2020 5426/Søknad om utsatt frist for fyrverkerisøknadene - 
Norsk Fyrverkeriforening J Bernt-Thomas Åbyholm 
Vedtak:  
Søknad om å utsette fristen frem til 01.09.2020 for å sende inn søknaden «Søknad om tillatelse til 
handel med pyroteknisk vare» innvilges. 
FS-DEL 3265/2020 16/20 DS 27.04.2020 Byggetillatelse for utvidelse av garasje/uthus på gnr 
34, bnr 17 J John Johansen 
Vedtak:  
Tillatelse:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) §§ 20-2, 20-4 og 21-4 godkjennes søknad om 
byggetillatelse for oppføring av garasjetilbygg til uthus med bygningsnummer 192077036. Tilbygget 
er på 35m2.  
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger.  
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.  
Det må søkes om ferdigattest når tilbygget er fullført og før det tas i bruk. 

Vurdering: 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2019/390 -4 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Greta Larsen 

Dato:                 27.04.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
27/20 Formannskap 05.05.2020 

 

Søknad om tilskudd 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Søknad 
2 Driftsrute for 2020 
3 Tentativt budsjett for 2020 
5 Nasjonalt ALS-Senter  presentasjon_A4 
6 Forespørsel bidrag 
7 Faktura 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Legges fram uten innstilling. 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Tilskudd til lag og foreninger har brukt å bli behandlet i formannskapet 1 gang i året.  
Følgende har foreløpig søkt om tilskudd for 2020:  
1. Plast-prosjekt Indias barn ved Liv Johansen har søkt om oppstartstøtte på kr.1000,-  
2. Jusshjelpa i Nord-Norge søker om kr.1000,- for driftsåret 2020.  
3. Etablering av Nasjonalt ALS senter, de søker om oppstartstøtte uten beløp. 
 
Blindeforbundet har foreløpig ikke søkt om midler. 
 
I 2019 fikk følgende lag og foreninger innvilget støtte:  
Blindeforbundet kr. 2.000,-  
SMISO (Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep, Troms) kr. 5.000,- pr år for årene 
2018-2020.  
Jusshjelpa i Nord-Norge kr.1000,- 
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Vurdering: 
SMISO (Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep, Troms) har sin innvilgede støtte på 
kr.5000,- i årene 2018-2020. 
Det er midler på budsjettpost 14734.100.285 – Andre tilskudd på 2020- budsjettet, det er budsjettert 
med kr.80.540. 
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Jusshjelpa
lNORD-NORGE

Kåfjord kommune
.  Postboks 74

9148  Olderdalen

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 31.10.2019

SØKNAD  OM  ØKONOMISK STØTTE

Vi vil først få takke så mye for støtten vi fikk for driftsåret 2019.

Jusshjelpa i Nord-Norge har i over 30 år tilbudt gratis juridisk bistand til befolkningen i

Nordland, Troms og Finnmark. Vår målsetning er å bedre rettshjelpstilbudet i Nord-Norge.

Kåfjord kommune
J usshjelpa i Nord-Norge mottok for driftsåret 2019 driftsstøtte fra mange kommuner i Nord—

Norge. Støtten bidro til at vi kunne reise på saksinntaksturer rundt om i landsdelen.

Fra Kåfjord kommune mottok vi 7 saker i løpet av 2018. Vi håper deres kommune ønsker å

bidra til at vi kan besøke dere til neste år.

Vi tillater oss derfor å søke om kr 1 000,- i støtte fra dere for driftsåret 2020.

Jusshjelpa i Nord-Norge i kommunens økonomiplan
Forutsigbarhet i bevilgninger er en nødvendig forutsetning for å kunne tilby en stabil tjeneste.

Derfor ber vi også om at dere vurderer muligheten for å la oss inngå i økonomiplanen til

Kåfjord kommune. Vår virksomhet vil med det kunne planlegges i et lengre perspektiv og

innenfor mer stabile rammer.

Om Jusshjelpa i Nord-Norge

Jusshjelpa i Nord-Norge har skal ha en sosial profil og gi gratis rettshjelp til dem som har størst

behov for det. Behovet for rettshjelp er større enn det offentlige tilbudet klarer å dekke. Mange

mennesker har av geografiske, økonomiske, sosiale eller andre årsaker ikke tilgang til nødvendig

juridisk bistand. I praksis er disse avskåret fra å ivareta sine rettigheter. Jusshjelpa i Nord—Norge er

et av fire studentrettshjelpstiltak i landet. I Nord-Norge er vi det eneste.

Vår virksomhet fordeler seg mellom å tilby bistand i enkeltsaker, oppsøkende virksomhet, foredrag,

rettsinformasjon og annen type prosjektbasert arbeid, herunder også noe rettspolitisk innsats. Vi

skriver innimellom høringsuttalelser, gjennomfører undersøkelser med videre.

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: (+47) 77 64 45 59

Jusshjelpa i Nord-Norge Terminalgata 38

UiT Norges arktiske universitet 9019  TROMSØ

Breivika senter E-post: post@jusshjelpa.uit.no

9037 TROMSØ Org.nr.: 989 974 645 Internett: jusshjelpano
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Jusshjelpa er på mange måter et selvstendig tiltak, men har en viktig administrativ og faglig

tilknytning til Det juridiske fakultet ved UiT Norges arktiske universitet. Medarbeiderne ved

J usshjelpa i Nord-Norge er i hovedsak studenter ved Det juridiske fakultet. De nedlegger en

betydelig andel frivillig arbeid, i perioder over det dobbelte av lønnet stillingsprosent.

12018 hadde vi 47 uker med full drift, og behandlet til sammen 1204 saker.

For ytterligere informasjon om vårt tiltak vises det til vår hjemmeside www.'ussh'el a.no, her finnes

også vår årsrapport for 2018: htt s://'ussh'el a.no/w -content/u loads/2019/07/Arsra ort-20l8. df

Hvorfor støtte Jusshjelpa  i Nord-Norge?
J usshjelpa i Nord-Norge yter bistand i saker som er av stor velferdsmessig betydning for

klientene. Det vil si at vi primært bistår dem som ikke har økonomiske ressurser til å engasjere

advokat eller som faller utenfor offentlige eller andre rettshjelpsordninger.

J usshjelpa jobber i stor grad forebyggende ved å spre rettsinformasjon og holde foredrag. Dette

fordi vi ønsker kunnskap og gode løsninger på lavest mulig nivå, for å forhindre videre

rettergang. Det er en effektiv måte å spare både den enkelte par: og samfunnet på.

Vår oppsøkende virksomhet er ressurskrevende, både når det gjelder reisekostnader, tidsbruk

og annonsering av turene. Denne aktiviteten er likevel helt essensiell, fordi den bidrar til en

tilgjengeliggjøring og senker terskelen for å kontakte oss. Det er spesielt viktig for de mest

sårbare klientene at vi kommer dit de er.

Driften av Jusshjelpa finansieres i hovedsak av J ustis- og beredskapsdepartementet, gjennom

årlige bevilgninger. Den årlige driftsstøtten fra departementet er viktig for oss, men den alene

er ikke nok for å opprettholde drifta. Vi er helt avhengig av andre bidragsytere. Støtten vi

jevnlig har fått fra kommuner, fylkeskommuner, Det juridiske fakultet og Norges arktiske

studentsamskipnad ved UiT Norges arktiske universitet har også vært helt nødvendig for oss.

Vi holder driftskostnader på et minimum, slik at støtten vi får i størst mulig utstrekning

kommer våre målgrupper til gode.

For flere detaljerer om finansieringen se årsrapport side 38 flg.

Søknadsbeløp
Gjennom økonomisk støtte fra Kåfjord kommune kan vi fortsette med å ta ansvar for at de mest

sårbare i samfunnet får mulighet til å ivareta sine rettigheter. Vi håper at Kåfjord kommune vil

anerkjenne den innsatsen J usshjelpai Nord—Norge gjør for landsdelens befolkning.

J  usshjelpa i Nord -Norge søker Kåfjord kommune om et tilskudd på kr  1 000,-.

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: (+47) 77 64 45 59

Jusshjelpa i Nord—Norge Terminalgata 38

UiT Norges Arktiske Universitet 9019 TROMSØ

Breivika senter E-post:  post@jusshjelpa.uit.no

9037  TROMSØ Org.nr.: 989 974 645 Internett: jusshjelpa.no

Side 2 av  3
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Hvis dere innvilger vår søknad, kan støtten innbetales på  kontonr.  7694.05.18691 og merkes
«A vdeling 360390, prosjekt A48009».

Dersom dere ønsker ytterligere opplysninger, ønsker vi velkommen til å ta kontakt med daglig

leder per telefon 776 20770 eller via e—post leder@'ussh'el a.uit.no.

Vi takker for at dere vurderer vår søknad, og håper på et positivt svar.

Med vennlig hilsen

\.
Eirin Wilhelmsen

Daglig leder

J usshjelpa i Nord-Norge

Vedlegg

1) Driftsmte for 2020

2) Tentativt budsjett for 2020

Postadresse: Besøkadresse:
Jusshjelpa  i  Nord-Norge Terrninalgata 38

UiT Norges Arktiske Universitet 9019 TROMSØ

Breivika  senter

9037  TROMSØ Org.nr.:  989 974 645

Telefon:  (+47) 77 64 45 59

E-post:  post@jusshjelpa.uit.no

Internett:  jusshjelpa.no

Side  3  av  3
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Jus  shjelpa

I  NORD- NORGE

Driftsrute for Jusshjelpa  i  Nord-Norge for driftsåret 2020

VÅREN 2020

J anuar Februar Mars April Mai

4 uker drift 4 uker  drift 4  uker drift 4 uker drift 4 uker drift

Oppstart drift: Påskestengt i Siste driftsdag:

Mandag 06.01.20 uke 15. fredag 29.05.20
Oppstart nye:

mandag 13.01.20

Uke 2, 3,4, 5 Uke 6, 7, 8, 9  Uke10,11,12,13 Uke14,16,17,18 Uke 19, 20, 21, 22

J usshjelpa i Nord-Norge legger  opp til 20  uker ordinær drifl våren  2020.

SOMNIERDRIF T 2020

Juni og juli August

8 uker drift Stengt i  uke 31 og 32

Sommergr—qppa:  02.06.20  — 24.07.20 Stengt f.o.m. 25.07.20 t.o.m. 09.08.20

Uke 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 og 30

Jusshjelpa i Nord-Norge  vil ha  sommerdrift  i  8 uker sommeren  2020.

HØST 2020

August September Oktober November Desember

3 uker drift 5 uker drift 4 uker drift 4 uker drift 2  uker drift

Oppstart drifi: Siste drifisdag:

mandag 10.08.20 fredag 11.12.20
Oppstart  nye:
mandag 17.08.20

Uke 33, 34, 35 Uke 36, 37, 38, Uke 41, 42, 43, Uke 45, 46, 47, Uke 49 og 50
39, 40 44 48

Jusshjelpa i Nord-Norge legger  opp til 18  uker ordinær drifi høsten  2020.

Totalt legger Jusshjelpa til 46 ukers drift i 2020.
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Tentativt budsjett for Jusshjelpa  i  Nord-Norge 2020

(ikke vedtatt)

INNTEKTER

Justis— og beredskapsdepartementet

Det juridiske fakultet

Kommunner og fylker

Norges  arktiske studentsamskipnad

Klientkonto (saldo)

Andre tilfeldige inntekter (Grasrotandel o.l.)

Bergesenstiftelsen

Inntekter totalt

Lønn:  faste, engasjerte, vikarer, feriepenger, forsikring,  avgifter  m.m.

Styrehonorar

Inventar

IT- og AV  utstyr

Telefon  og telefaks, kjøp

Kontorrekvisita

Forsikringskostnader

Trykningsutgifter

Bøker  generelt

Avis-abonnement

Kunngjøring,  oppsøkende  virksomhet

Kunngjøring,  annet

Profileringsartikler

Tjenestereiser, oppsøkende virksomhet (utgifter, diett)

Tjenestereiser, annet  (utgifter, diett)

Kurs og seminar, egne  ansatte (deltakeravgift, arrangement)

Annen  kontorkostnad (porto, nettside/domene, sms-tjeneste o.l.)

Advisor,  drift av saksinntaksside, nettside  m.m.

Velferdstilskudd  (gaver,  premier, rekvisitter/pynt,  velkomstfest nyansatte o.l.)

Bevertning ved interne møter (felleslunsj, prosjektpizza, styremøte o.l.)

Andre personalkostnader  (kaffe/kaffefilter, julebord,  sommerfest o.l.)

Gaver til  eksterne

Bevertning for  øvrig (ved eksterne deltakere)

Utgifter totalt

Resultat

-2 800 000

-200 000

-300 000

-215 000

-10 000

-100 000

-3 625 000

3 050 000

41 000

50 000

10 000

2 000

8 000

14 000

14 000

8 000

15 000

30 000

10 000

15 000

135 000

60 000

120 000

30 000

110 000

30 000

40 000

20 000

5 000

3 000

3 820 000

195 000
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Fra: Mona Bahus (arn-bahu@online.no)
Sendt: 28.02.2020 12.47.03
Til: Post Kafjord
Kopi: 

Emne: Nasjonalt ALS senter
Vedlegg: Nasjonalt ALS-Senter presentasjon_A4.pdf
 
Hei du.    (Se vedlegg i denne E‐post)                                   Nannestad 28.02.2020.
 
Vi i stiftelsen ALS Norge har jobbet siden våren 2019 med et viktig prosjekt, og etablere et Nasjonalt ALS‐ senter i
Norge. En læring og mestring senter for ALS. Vi ser etter 12 års frivillig arbeid for ALS i Norge at dette Nasjonale
ALS‐sentret vil være meget viktig og få på plass. Behovene er økende, og vi har satt sammen en presentasjon vi
håper du vil ta deg tid til å lese og se vedlegget i denne eposten.
Vi har hatt siden våren 2019, 3 tilbud om bygg og vi vedtok på styremøte i januar 2020 at vi går for en leie avtale på
Glitre klinikken i Hakadal (gamle LHL sykehuset)
Vi har mye på plass i våre planer, men vi mangler litt hjelp til økonomisk støtte til bl.a. ansettelser av beste
helsepersonell. Vi jobber med dette og håper dere ser på et Nasjonalt‐ ALS senter med positive syn.
Vi håper på et positivt svar fra deg.
 
Med vennlig hilsen
Mona H. Bahus
Leder for ALS  Norge
www.alsnorge.no
Mobil: 988 362 21
Konto nr : 1207.25.02521
Org. nr: 914149517
Søk oss også opp på facebook: ALS Norge
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Stiftelsen ALS Norge

Stiftelsen ALS Norge
EN PRESENTASJON
NASJONALT ALS-SENTER, LÆRING- OG MESTRINGSENTER
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Februar 2020

Nasjonalt ALS læring- og mestringssenter

Stiftelsen ALS Norge ønsker å presentere vårt mål, vår drøm, vår visjon og hvorfor vi mener det 
er et sterkt og økende behov for et ALS-senter i Norge.

I heftet kan du lese våre begrunnelser, basert på egne og pårørendes erfaringer, ALS-syke og 
12 års frivillig arbeid for ALS i Norge.

Stiftelsen ALS Norge tror, med hånden på hjertet, vi vet hvor «skoen» trykker. Vi har lang 
fartstid og bred kompetanse og har et sterkt behov og ønske om hjelp til å etablere et ALS-senter 
i Norge.

Stiftelsen ALS Norge har sterk kompetanse på arbeidet. Alle roller består bl.a. av ALS-syke, 
pårørende, BPA konsulenter, ansatte og engasjerte i helsevesenet.

Stiftelsen ALS Norge har et stort nettverk og er sikre i vårt mål.

Stiftelsen ALS Norge ble tilbudt 3 steder til å etablere et ALS-senter. Etter nøye vurdering og 
arbeid har styret i ALS Norge vedtatt å etablere ALS-senter på nye Glittre klinikken i Nittedal 
kommune.

Stiftelsen ALS Norge vet det skal iverksettes et pakke-forløp for ALS i 2020, og bra er 
det, men vi mener dette ikke er godt nok. Det vil fortsatt være saker som ikke fungerer 
og med våre mål, kan vi bidra til betydelige forbedringer for ALS-syke, deres pårørende, 
helsepersonell og alle som ønsker et viktig og godt supplerende tilbud, på tvers av kommuner og 
spesialisthelsetjenesten.

Stiftelsen ALS Norge skal ikke gi et nytt sykehus tilbud ved å danne et ALS-senter, men vi skal 
være et supplerende tilbud, på grunn av vår kompetanse og våre mål for ALS-syke.

Hilsen alle oss i Stiftelsen ALS Norge: 

Mona H. Bahus, Lise Stousland, Kirsti Forsberg, Rigmor Fagerland, Bent Hammer, 
Solveig Kleveland, og Jan Olav Brekke.

3
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ALS Norge vil opprette et Vitensenter! 

Der kan den syke, dens pårørende, assistenter, de som er i helse utdanning, kommuner, ansatte på 
vedtaks- bemanningskontorer, få komme og få informasjon og opplysninger om ALS. Hvordan 
leve med en sykdom som ALS og sykdomsforløpet. Likeledes hva som trengs av støtte apparat, 
rundt den syke, de pårørende og assistentene. 

Et opplysningssenter. 

Her kan den syke og de pårørende ta innover seg sykdommen og få mot til å fortsette å ville leve, 
selv med slik en diagnose. Senteret vil bistå til å formidle livskvalitet, man kan fortsatt leve livet, 
det er hverdagen som trenger en omorganisering for at alt skal kunne gli rundt. 

Senteret skal forberede familiene på hvordan det vil bli å leve med BPA, vi vil undervise 
helsepersonell og assistenter på utviklingen av sykdommen. 

Vitensenteret vil kunne lage så gode kurstilbud at helseutdanninger får poeng for å ha fullført 
undervisningen hos oss. 

Mona H. Bahus / Rigmor Fagerland / Lise Stousland 
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Å bo hjemme så lenge som mulig

Stiftelsen ALS Norge har lang erfaring med ALS-arbeid i Norge, og vi vet at for de aller fleste er 
det viktig å kunne bo hjemme med sine kjære. 

Ingen ønsker frivillig å flytte på institusjon eller annet hjem. For den som lider er nærhet og 
samvær med de nærmeste det som teller aller mest, i en meget krevende og tøff tid.

Ingen som får en alvorlig diagnose har bedt om det og hvorfor skal de da tvinges ut av sitt 
eget hjem? Det å bli alvorlig syk er vel nok«straff»? Da er det viktig med medmenneskelighet, 
verdighet, respekt og god omsorg. 

Vi kan bidar til å bygge bro mellom ALS-senteret og hjemkommunen, slik at alt blir ivaretatt på 
en god måte og gir større mulighet for å opprettholde den syke og de pårørendes ønsker. Uansett 
hvilket valg de tar, så vil vi være en hjelpende ressurs.

Vi har behov for hjelp fra det offentlige og håper og ber om hjelp til følgende: 
1. Lønnsmidler til ansettelser i faste stillinger av kvalifiserte faglige personer.
2. Hjelp til å opprette avtaler med Helseforetakene i Norge. 
3. Midler til leie av Glitre-klinikken per år.

Vi har tanker om antall ansatte, og ønsker en leie-avtale på grunn av evt. risiko-utgifter som kan 
komme.

På ALS-senteret ønsker vi tilgang til: psykiatrisk sykepleier, ergoterapeut, lege, barne- og 
ungdomsarbeider, kursveileder, ansvarlig leder, ALS-forsker, leder for sorg- og kriseteam og en 
daglig ansatt i tett kontakt med den ALS-syke og kommunen. Den daglige ansatte skal også sette 
sammen tilbud og holde kontroll på daglig drift av ALS-senteret. 

For fremtiden ser vi mulighet for å etablere kontakt og gi tilbud ved andre alvorlige diagnoser, 
hvor tilbudet er lite og/eller manglende. Med vårt tilbud og kompetanse ser vi positivt på 
fremtidig samarbeid med organisasjoner for andre alvorlige diagnoser.

Budsjett for bolig, tilpasset ALS-pasient som skal bo hjemme: 

Miljøbygg kr 1.483.000
Tilpasning gammel bolig kr 200.000
V.V.S kr 196.000
Graving kr 150.000
Terrasse kr 100.000
Innredning kr 68.700
Solskjerming kr 15.000
Sum kr 2.212.700

5
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Egne notater :
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Glittre klinikken

Nye Glittre er et velholdt bygg med nærhet til Oslo. Bygget har en fantastisk beliggenhet i 
Nittedal kommune, omkranset av vakker natur.

Nye Glittres mål er å skape et miljø av gjensidig forsterkende leietakere. Det vil legges til 
rette for et unikt tverrfaglig fellesskap innen forskning, kunnskapsformidling, rehabilitering 
og utdanning. I et spesielt tilrettelagt miljø kan den enkelte virksomhet i bygget arbeide 
fremtidsrettet og individorientert og hente ut synergier mellom offentlige, ideelle og private 
aktører. 

Nye Glittre vil ha et gjennomgående søkelys på «grønn helse» gjort mulig av unike og solrike 
utendørsarealer. Leietakerne vil ha glede av en landlig beliggenhet som samtidig er nær storbyen 
og nasjonale transportknutepunkter
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Egne notater :
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Tanker fra ALS Norge nestleder Lise Stousland, 
om vår drøm og mål om et ALS-senter

Hvorfor jeg mener det bør dannes et ALS-senter i Norge:

•  Fordi, sykehusene i Norge sparer, de bygger ut, alt skal bli bedre, en gang ....

•  De har ikke råd til ALS-pasienter, eller ALS-team.

•  Det er dessverre opp til den enkelte kommune om de er villige til å la en ALS-pasient bo i 
eget hjem. Med fullt team vil det per. i dag komme på over 8 millioner kr i året. Kommunene 
får støtte fra staten, men de fleste kommunene mener summen de får er for liten. Egenandelen 
kommunen betaler er rundt 1. million ...

I desember 2019, deltok to representanter fra Stiftelsen ALS Norge på det 30th Internationale 
Symposium ALS/MND, der gikk undertegnede en mars: Global Walk to D`Feet, to raise 
awarness of ALS/MND. Under marsjen møtte jeg en Tasmansk dame som mente vi virkelig 
burde satse på et nasjonalt ALS-senter. I Tasmania, får ingen ALS-pasienter bo i egne hjem. 
Dermed er det stor forskjell på de med forsikring og de uten. Der er det private aktører som 
bygger boliger for ALS-pasienter.

Jeg er omtrent daglig i kontakt med fortvilte pårørende og ALS-pasienter som må kjempe for 
BPA, hjemmesykepleie, hjelpemidler, ernæring, fysioterapi, sosiale utgifter, NAV osv.

De blir lovet team, de blir lovet hjelp, muligheter for å bo hjemme, men ingenting skjer. 

Avtaler med nevrolog og sykehus tar for lang tid.

De blir dårligere, orker ikke ta alle kampene, alle telefonene. Språket blir ofte redusert, det er 
slitsomt å snakke, ikke alle har noen som kan snakke for dem.

De må ofte vente på stell, mat, klesskift, medisiner, sug og hostemaskin.

Dette er uverdig, sykehusets nevrologer og sykepleiere bør vite at når slim ikke blir suget opp, 
kan det dannes en slimpropp som igjen kan føre til både respirasjons- og hjertestans.

Hvem kan leve med angsten dette medfører?

Jo, mer jeg hører av dette som ikke fungerer, forstår jeg viktigheten av et nasjonalt ALS-senter.

Senteret vil kunne bidra til økt kunnskap for helsepersonell som skal jobbe med ALS-pasienter. 
ALS-pasienter og deres pårørende vil bli tryggere. Dersom de får anledning til å bo hjemme, bør 
de få velge om de ønsker å bo på det nasjonale senteret eller på et sykehjem i hjemkommunen.

Senteret vil og bidra til økt kunnskap på ALS, hva som trengs for at den enkelte skal få et gunstig 
tilbud, ALS-team bør kunne utdannes der, tverrfaglighet på alle plan. Lover og regler.

Det er tungt å høre en voksen mann gråte i telefonen, fordi den han elsker ikke får den hjelpen 
hun må ha til rett tid. Selv kan hun ikke formidle, han orker snart ikke mer.

Mvh Lise Stousland, nestleder i ALS Norge

16

34



Hvordan et ALS-senter ville påvirket meg, og min 
familie som pårørende til en ALS-pasient

Å være pårørende til en ALS-syk vil jeg påstå er en utfordring. Som mamma til ei som fikk ALS 
da hun var 25 år og nybakt mor, ble livet snudd på hodet. Jeg bodde i hjemmet deres til hun 
døde. Har derfor erfaringsbasert lærdom i så henseende. Per dags dato finnes det ikke et eneste 
sted i dette landet hvor min familie og jeg selv har kunnet fått hjelp, hverken psykisk eller fysisk. 

Et ALS-senter, vil være et frisenter! 

Et sted hvor hele familien kunne vært samlet, uten tanke på de daglige gjøremål, som i en 
pårørendes situasjon alltid blir et etterslep. Der kunne vi som familie vært sammen hele tiden, og 
trukket oss tilbake til rommene når vi måtte ønske det. 

Når en diagnose som ALS gjør sitt inntog i en familie blir det helt automatisk mange spørsmål. 
Spørsmål om liv og død, engstelse for den syke og for selv å kunne få sykdommen. Vil den jeg 
er glad i raskt bli dårlig, miste tale og førlighet, ønske respirator eller ikke. Vil hun/han dersom 
respirator velges, ønske å bo hjemme, vil jeg og resten av familien virkelig orke det? Kan vi 
nekte? Samvittighet, hva er det viktigste? 

Økonomisk, vil familien makte det, hvilke lover og regler gjelder? Blir en ALS-pasient 
uføretrygdet, hva med bil? 

Mat, hvor lenge kan han/hun spise selv? Hvem skal tilpasse huset? Hvem skal jeg, familien min 
henvende meg til? 

Hjelp! 

I tillegg, kommer tårer, konsentrasjonen daler, man befinner seg i en boble som kollegaer og 
venner ikke når inn i, selv når man ikke ut. Et senter vil derfor være et sted hvor spørsmål kan 
bli besvart, et tverrfaglig senter, et sted der frustrasjon og forvirring er akseptert og fullstendig 
normalt. 

Barn vil kunne leke med andre barn i samme situasjon, barn leker seg ofte gjennom det som 
er vondt. Samt bli observert av voksne og tilbudt å snakke hvis de selv vil. Ungdom kunne 
treffe andre i samme situasjon og velge å snakke om ALS, eller bare være sammen med andre, 
«chille». Tilbud om samtale er åpent døgnet rundt. For vanskelige tanker kommer ofte nattestid. 

Voksne kan treffe andre voksne som er pårørende til samme sykdom. Og ikke minst, den som har 
ALS vil kunne treffe andre med ALS. Da i forskjellige stadier. Alle vil få tilbud om samtaler når 
på døgnet de måtte ønske det.

Den syke vil kunne få full opptrening av fysioterapeut, ergoterapeut, tilpasning av hjelpemidler, 
ernæringsfysiolog, bassengtrening og logoped. Samtale med en sosionom og NAV, prest eller 
sorgterapeut, en tur ut, sitte i ro og fred og bare være. 

Et sted hvor hele familien kan få behov dekket, spørsmål besvart, vennskap vil bli dannet og det 
kan gjøre hjemkomst og resten av livet verdifullt, de forstår hverandre. 

Hverdagen ville rett og slett blitt enklere å takle, ved selv å slippe å lete i jungelen etter lover og 
paragrafer for at den jeg elsker skal kunne ha det best mulig og i tillegg den resterende familie. 

Lise Stousland, nestleder ALS Norge
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Kirsti Forsberg, styremedlem i ALS Norge  
og ALS-syk

Jeg er selv ALS-syk, har respirator og mener dette om et kommende ALS Senter: 

Et nasjonalt senter med spisskompetanse innenfor området vil være viktig for ALS-syke, deres 
pårørende og helsepersonell. De færreste sykehus er til enhver tid godt oppdatert på ALS 
forskning. Senteret vil gi en trygghet ved at alle vet hvor man kan henvende seg med spørsmål 
og få oppdatert kunnskap. 

Spørsmålene kan være enkle men vel så viktige. For eksempel om øyedråper som de syke 
trenger ved mindre blunking eller om hvordan man kan trene og medisiner mot nevrologiske 
smerter. I dag blir den syke ofte møtt med uvitenhet. Det holder lenge med frustrasjon over egen 
sykdom, om man og skal bli møtt av uvitenhet. 

ALS-team rundt i det ganske land, kan selv ta kontakt med senteret for nødvendig oppdatering 
og kunnskap.
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Egne notater :
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Tanker fra en med ALS om et nasjonalt  
ALS-senter i Norge

Et ALS-senter skal være et sted for rekreasjon og avslapping for den som er ALS-syk – og for 
pårørende. Det skal være et fristed som det er godt å komme til og som gir deg et avbrekk i 
hverdagen. 

Tilbudene på senteret må være utformet og legges opp på en slik måte at de har søkelys på 
livskvalitet – og gir deg inspirasjon og gode råd til hvordan man kan lære seg til å leve med 
sykdommen på en best mulig måte. De ansatte på senteret må være personell som kan gi gode 
råd og veiledning på alle relevante fagområder, som fysioterapi, ergoterapi, massasje etc. Alle 
ansatte må være høyt kompetente og ha god innsikt innen ALS.

Det må også være gode behandlingstilbud innen de nevnte områdene.

Senteret må utformes på en slik måte - og ha tilbud som gjør at det også vil fungere godt som et 
sted hvor man kan treffe likesinnede for å kunne være sosial – og ikke minst for å kunne utveksle 
erfaringer.

Vigdis Broch og Jan Olav Brekke
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Tanker fra en datter av pappa med ALS

Det begynner og bli mange år siden jeg stod tett ved min kjære pappa som hadde fått ALS. 
Vi som familie opplevde et kaos av følelser, sorg, sjokk og frykt. Og ikke minst, ensomheten.

Den gang i 2007 var det ingen søkelys på ALS i Norge. Man kjente knapt til sykdommen, ingen 
forskning, ingen i mitt nettverk jeg kunne snakke med om ALS. Mine barn hadde heller ingen i 
sin vennegjeng å snakke med. 

Jeg tror jeg med hånden på hjertet kan si at hadde ikke jeg vært så ressurssterk som jeg er, så 
hadde vi faktisk ikke klart dette sammen. Da hadde ikke mine barn kommet seg opp igjen etter 
denne tøffe perioden. Min mann hadde ikke klart å se sin familie i en helt umenneskelig fase av 
sorg og redsel. 

Jeg lovet min pappa i desember 2007 at denne sykdommen skulle jeg kjempe for, knuse og sette 
ALS på agendaen i helse-Norge. Dette står jeg fortsatt med i dag, 12 år etter.

Det jeg den gang savnet har overhodet ikke blitt mindre med årenes løp. Jeg savnet et 
rekreasjonssted å reise til, når diagnosen var et faktum, evt. før eller ved behov. Et sted med den 
ypperste kompetanse, hvor man kan få hjelp 24/7 i sin nye hverdag som kanskje brått har blitt 
umenneskelig å håndtere, et sted man kan knytte bånd til andre i samme situasjon, et sted hvor 
man ikke behøver å forklare alt fra A til Å.

Jeg drømmer om et ALS-senter hvor også barn og unge som pårørende kan komme, som de kan 
henvende seg til og føle seg trygge på at de vil møte likesinnede. 

Jeg ser at disse behovene er like store i dag som i 2007, om ikke større. ALS setter varige spor, 
det kan jeg som pårørende skrive under på.

Derfor ber jeg om at vi i stiftelsen ALS Norge får hjelp til å etablere et ALS-senter i Norge, et 
læring- og mestringssenter for ALS. 

Sterk anbefaling hilsen fra Mona H. Bahus. 
Grunnlegger av Stiftelsen ALS Norge.
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Egne notater :
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Stiftelsen ALS Norge

ALS er en av de mest alvorlige
sykdommene et menneske kan få.
Det finnes IKKE kur

Leder: Mona H. Bahus Nestleder: Lise Stoutland
E-post: post@alsnorge.no E-post: post@alsnorge.no
E-post: arn-bahu@online.no E-post: liszf@yahoo.no 
Mobil: 988 36 221 Mobil: 932 02 582

Besøk oss på vår hjemmeside: www.alsnorge.no
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Liv Johansen

Stormyra 33

9143 SKIBOTN 28.06.2019

Vil komme med noen tilleggsopplysninger:

Min mann, Edmund Johansen, og jeg fikk første kontakt med  lndias  Barn  i  1994.  Da fikk vi vårt første

fadderbarn i denne organisasjonen.

Opp gjennom årene har jeg vært 6ganger på faddertur  i  India. På disse turene har jeg fått se

prosjektene til Indias Barn, samt  hjemmebesøk til fadderbarna. Da harjeg også, med selvsyn, fått se

at hjelpa fra Norge kommer fram.

Må nevne at Skibotn skole har flere ganger  hatt  arrangementer hvor inntekten har  gått  til Indias

Barn.  Blant annet er det kjøpt inn fysikkutstyr til en ungdomsskole. Denne skolen hadde null utstyr og

ingen praktiske fysikk øvelser, bare teoriundervisning. Elevene måtte ta eksamen ved en annen skole

og alle elevene strøk til eksamen. Men nå, etter hjelpa fra Skibotn skole, er denne skolen blitt

eksamensskole for andre skoler også.

Det miljøvennlige perspektivet som vi har her  i  Norge, er stort sett ukjent der nede. Derfor er det

mitt sterke ønske at dette 'plast-prosjektet‘ blir finansiert. Det skjer ved frivillige gaver.

Jeg har 25 års kjennskap til Indias Barn. Gjennom disse årene har jeg opparbeidet meg, med egne

erfaringer og selvsyn, en stor tiltro til organisasjonen.

Søknaden anbefales på det varmeste.

Mvh

053, 055W
ohansen
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Kjære Kåfjord kommune,

w

Indiåå-barn
fadderorganlsaslnn

Vi ber ydmykt om støtte til vårt arbeid med  å  rydde
landsbyer  i  India for plast.

Indias  Barn  jobber i 156 landsbyer i India. Vårt arbeid er
forankret i  FN’s  bærekraftsmål. Gjennom vårt arbeid med N  . 'f-ftm
utdanning og landsbyutvikling bedres barns oppvekstkår,
og kunnskaper om klimapåvirkning og spesielt
plasthåndtering er en viktig del av dette. På landsbygda $» ' -  _  ,;

d:.- *.

-1A—

finnes få system for renovasjon, plast og giftig materiale
dumpes eller brennes i områder hvor barn og voksne
ferdes. Under regntiden risikerer store plastberg å bli skylt
til havs eller bli  tatt  av flommen. Vi bygger kompetanse på f3:
lokalt nivå, med landsbyboere og i  samarbeid med skoler.
Vi har sørget for oppsamlingssteder for plast, og vil opprette
enkle mottaksstasjoner og innføre et betalingssystem som
sikrer innbyggerne en viktig inntektskilde.

".".

‘

Vi søker med dette om oppstartstøtte tilsvarende kr.1000.  Alle  beløp tas imidlertid imot med
stor takk!  Bruk gjerne vedlagte  faktura  eller vår  bankkonto  7874.06.23582

Daglig leder, Indias Barn
Epost:  camilla@indiasbarn.no

Kvittering

lnnbetalt Ill  konto

Betallngslnformasjon

Betalt av

Kåfjord kommune
Boks 74
9148 OLDERDALEN

Belast
konto

Kundeldentlflkasjon (KID)

Beløp

—l

J

Kroner

1000

Betalerens kontonummer

GIRO
Underskrift ved glrerlng

frist

L
Betalt (ll

Indias Barn
Kolstadgata 1
0652 Oslo

l_

Øre Tll  konto

< > 78740623582

Betallngs- r

GDDKJENT

Blankettnummer

6149024194

J

Kvittering
tilbake

Blankeunummer

<6149024194>
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Arkiv: C83 

Saksbehandler:  Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 28.04.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
28/20 Formannskap 05.05.2020 
 Kåfjord kommunestyre  

 

Heising av Pride-flagg i Nord-Troms-kommunene 6. juni 

Henvisning til lovverk: 
Lov om flagging på kommunens offentlige bygninger 
Forskrift om fremmed flagg på kommunal bygning 
 
 
Vedlegg 
1 Heising av Pride-flagg i Nord-Troms kommunene 6. juni 
2 Pride-flagg i Nord-Troms 6.juni 2020 
3 SÆRUTSKRIFT: Flagging på Kvenfolkets dag 16.mars 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Kåfjord kommune flagger ved rådhuset i anledning Nord-Troms Pride 6. juni, samt ved 

liknende årlige arrangementer. 
2. Regnbueflagg kjøpes inn over kommunens kulturbudsjett. 
3. Kåfjord kommune iverksetter arbeidet med å utarbeide egne retningslinjer for flagging 

ved kommunens offentlige bygninger. 
 

 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Sak 25/20; Heising av Pride-flagg i Nord-Troms kommunene 6. juni, var opp til behandling 
i Kåfjord kommunestyre 17.04.20. Vedtaket lød: Saken sendes tilbake til administrasjonen, hvor 
man ser på lovgrunnlaget for å heise andre flagg enn det samiske eller det norske. Saken 
behandles i neste formannskapsmøte, og sluttbehandles i kommunestyremøtet i løpet av mai.  
  
Bakgrunnen for saken var det planlagte arrangementet Nord-Troms Pride 6. juni, samt 
vedtak gjort i Nord-Troms ungdomsråd (RUST). I RUST-møter 26.11.2019 og 13.01.2020, 
gjorde man vedtak om å støtte arrangementet, delta og holde appeller, samt fremme felles 
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saksfremlegg til kommunene om flagging ved rådhusene under arrangementet. RUST 
tydeliggjorde i saksfremlegget at det er viktig at alle kommunene viser et aktivt og tydelig 
standpunkt i saken og oppfordret alle kommunene i Nord-Troms til å heise Pride-flagget 6. juni 
2020. I nytt RUST-møte 18. mars ga medlemmene innspill til arrangøren av Nord-Troms Pride. 
Forslagene lød som følger: Noen-party, Facebook-konsert, lage klistremerker som kan deles ut, 
RUST-stand og appell, mer info ut i kanaler, utfordre ordførerne til å skrive innlegg på 
nettsiden, samt legge til rette for deltakelse for ungdom med mat, musikk og konkurranser.  
 
Saksfremlegget presentert for Kåfjord kommunestyre i møte 17.04.20, tok utgangspunkt i felles 
saksfremlegg utarbeidet av RUST og i tilsvarende saksfremlegg skrevet av ungdomsrådets 
sekretær og kommunalsjef for oppvekst og kultur, Annette Holst, i Lyngen kommune.   
 
Nord-Troms Pride skulle avvikles i form av parade, appeller og underholdning, for første gang i 
Nordreisa i 2020. Grunnet dagens situasjon med koronavirusutbrudd, vil ikke arrangementet 
avvikles som først planlagt, men avvikles digitalt. Arrangementets fokusområder er mangfold, 
inkludering og toleranse. Nord-Troms Pride skriver på sin Facebook-side at de jobber for å 
fremme kjærlighet i alle former og farger fordi de ønsker et åpent samfunn med plass til alle - 
uavhengig av rase, kjønn eller seksuell legning. Nord-Troms Pride vil at alle kommuner i Nord-
Troms skal være gode å bo i, uansett hvem man er og hvem man elsker.   
 
Ved spørsmål om flagging med andre flagg enn det norske flagget, det samiske flagget eller 
kommuneflagget, vises det til Lov om flagging på kommunens offentlige bygninger av 
29.6.1933 nr. 2, siste endret 15.12.2017 og med ikrafttredelse 1.1.2018. Loven lyder som 
følger: På eller fra kommunenes offentlige bygninger, eiendommer og kommunale institusjoner 
må kun brukes flagg som nevnt i lov 10. desember 1898 nr. 1 om Norges Flag § 1 (uten splitt og 
tunge), det samiske flagget eller kommune- eller fylkesflagg. Som offentlige bygninger og 
kommunale institusjoner regnes bygninger med tilhørende grunn som kommunen råder over 
som eier, leier eller lignende og som hovedsakelig brukes i forbindelse med kommunens 
offentlige oppgaver eller av kommunale institusjoner.  
 
Loven inneholder to unntaksbestemmelser, som gir kommunene en viss adgang til å flagge med 
andre flagg. Den ene unntaksbestemmelsen innebærer at forbudet mot å benytte andre flagg enn 
det norske flagget, det samiske flagget eller kommuneflagget ikke gjelder når offentlige 
bygninger med tilhørende grunn brukes i forbindelse med idretts-, kultur- og lignende 
arrangement med allmenn interesse. Kåfjord kommune har flaggstenger ved skolene (1 per 
skole), rådhuset (3) og ved Kåfjord Helsetun (2). Her flagges det på offisielle flaggdager i 
samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Videre flagges det med halv stang ved begravelser, 
henholdsvis ved rådhuset, helsetunet og Manndalen skole ettersom hvor begravelsen er 
lokalisert, samt ved konfirmasjoner. Det er per dags dato ikke inngått avtaler om flagging på/ 
ved kommunens offentlige bygninger -utover det nevnt ovenfor- som saksbehandler kjenner til.   
 
Den andre unntaksbestemmelsen fastslår at forbudet ikke gjelder for frittstående kommunale 
flaggstenger på torg, bruer, plasser eller lignende som ikke fremstår som en integrert del av et 
kommunalt bygningskompleks eller et bygningskompleks som for den vesentligste del benyttes 
av kommunale institusjoner. Her kan det flagges uavhengig om det er et arrangement eller 
ikke. Kåfjord kommune har ingen frittstående kommunale flaggstenger i det offentlige 
rom som ville falt inn under andre unntaksbestemmelse.   
 
I tillegg til ovennevnte lovverk, åpner Forskrift om fremmed flagg på kommunal bygning, for at 
det i særlige tilfeller gis adgang til å benytte fremmed lands flagg ved siden av det norske flagg 
på kommunale offentlige bygninger når det av hensyn til internasjonal høflighet finnes ønskelig. 
Det stilles krav om at et fremmed lands flagg ikke må gis en mer fremtredende plass enn Norges 
flagg.  
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Saksbehandler har i forbindelse med saksutredningen vært i kontakt med regional 
ungdomskonsulent, sekretær for RUST. Hun bekreftet at flere Nord-Troms kommuner har hatt 
saken om flagging ved Nord-Troms Pride oppe til behandling. Lyngen kommune vedtok i sak 
20/20 i møte 13.02.20 at Lyngen kommune flagger ved rådhuset på Pride-dagen 6.juni 2020, 
samt ved kommende Pride-arrangement i Nord-
Troms. Kvænangen formannskap vedtok enstemmig flagging 6. juni og innkjøp av Pride-flagg i 
sak 59/20. Deres begrunnelse var at kommunen ønsker å markere at man bryr seg om alle 
innbyggerne, og at ungdommen ser at man lytter og tar dem på alvor.   
 
Kåfjord ungdomsråd drøftet saken i møte 18.02.20, hvor representantene var samstemte om at 
man ønsker at Kåfjord kommune skal flagge 6. juni og ved senere, liknende anledninger. 
 

Vurdering: 
RUST -som regionalt talsrør for Nord-Troms ungdommen, har vært tydelige i sin formidling 
vedrørende Nord-Troms Pride saken; RUST mener at det er svært viktig å delta på 
arrangementet for å vise at Nord-Troms er en åpen og inkluderende region. Det er knyttet 
mange tabu rundt temaet seksuell legning, som bidrar til at unge velger å flytte fra Nord-Troms. 
RUST vil at fremtidens Nord-Troms skal være positiv, inkluderende og åpen – for alle, uansett 
hvem du er og hvem du elsker!   
 
Da Kåfjord ungdomsråd drøftet saken i møte 18.02.2020, kom medlemmene sammen frem til 
hva de ønsker skal være Kåfjord ungdomsråds standpunkt i saken: Ungdomsrådet ønsker at 
kommunen skal være en åpen kommune for alle, hvor man har et likt syn på alle mennesker. 
Ungdomsrådet ønsker å stå frem å si at alle er like mye verdt uansett legning. Ungdomsrådet 
ønsker at man skal flagge med regnbue-flagget, fordi vi ser ikke at vi ikke kan ha et likt syn på 
alle. Kåfjord kommunestyres representanter har tidligere uttrykt at ungdomsrådets innspill 
vektlegges tungt i saker som i spesielt stor grad angår unge.   
 
Videre har Kåfjord kommune en vedtatt visjon som lyder: Kåfjord kommune skal være et 
livskraftig og levende samfunn som gir alle innbyggere trygghet for et godt livsløp som bygger 
på vår egen kultur og tradisjon. Dersom alle innbyggere skal gis trygghet for et godt livsløp og 
kommunen skal etterleve vedtatt visjon, må alle innbyggere føle seg inkludert og trygge på at de 
kan være hvem de er. Dette uavhengig av rase, kjønn eller seksuell legning. I rapporten “Den 
eneste skreive i bygda” om unge lhbt-personer bruk av kommunale helsetjenester, presiseres det 
at forsking på det å være både skeiv og samisk peker særlig på utfordringer knyttet til taushet 
(Grønningsæter og Nuland 2009; Løvold 2014). Tausheten handler om at seksuell orientering og 
kjønnsidentitet ikke er noe man snakker om, og at det i noen samiske miljø kan være tabu å 
tematisere kropp og seksualitet mer generelt (Øverli, Bergman og Finstad 2017). Å flagge med 
regnbueflagget 6. juni kan være med på å bryte ned et slikt tabu.   
 
Loven åpner ikke for at Kåfjord kommune selv kan bestemme hvilke flagg som kan 
benyttes utover de to unntaksbestemmelsene som gir kommunen en viss adgang til å flagge med 
andre flagg.  
 
Som nevnt åpner de to unntaksbestemmelsene i loven for at Kåfjord kommune kan flagge med 
andre flagg enn det norske flagget, det samiske flagget eller kommuneflagget;   
 
1. i forbindelses med idretts-, kultur- og lignende arrangementer i kommunale offentlige 
bygninger/grunn. Det vil gjelde alle kommunens stenger som står på den grunn hvor 
arrangementet gjennomføres (se tidligere nevnte flaggstenger).   
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2. på frittstående kommunale flaggstenger på torg, bruer, plasser eller lignede som ikke fremstår 
som en integrert del av et kommunalt bygningskompleks. Her kan det flagges uavhengig av om 
det er arrangementer eller ikke.  
 
Kåfjord kommune har i dag ikke egne retningslinjer for flagging på kommunens offentlige 
bygninger generelt, men følger gjeldende lover og forskrifter. I sak 22/18 vedtok Kåfjord 
formannskap flagging med kvensk flagg 16. mars, på Kvenfolkets dag. Vedtaket ble gjort for 
flaggstenger ved Kåfjord rådhus, Olderdalen skole, Manndalen skole og Kåfjord Helsesenter. 
Vedtaket ble begrunnet med at: det handler om offisiell anerkjennelse, synliggjøring og 
aksept. På lik linje med regnbue-flagget, er ikke det kvenske flagget omtalt i Lov om flagging på 
kommunens offentlige bygningers første linje, og faller dermed eventuelt inn under 
unntaksbestemmelsene. Av den grunn kan de to flaggene ses på med likhet og kan tenkes 
naturlig å behandles likt ut ifra et likhetsprinsipp. Det kvenske flagget ble vurdert naturlig 
og lovlig å flagge med på Kvenfolkets dag av Kåfjord formannskap med et eget kommunalt 
vedtak. Ut ifra et likhetsprinsipp vil derfor regnbueflagget kunne bli vurdert naturlig og lovlig å 
flagge med 6. juni med et eget kommunalt vedtak på dette.   
 
Slik lovverket er i dag, kan Kåfjord kommune uten egne retningslinjer for flagging på 
kommunens offentlige bygninger og frittstående flaggstenger, både følge og respektere Lov om 
flagging på kommunale offentlige bygninger, men også vurdere alternativer og muligheter som 
gis innenfor lovens unntaksbestemmelser. Saksbehandler har undersøkt litt hvordan et utvalg 
andre kommuner har tolket unntaksbestemmelsene og handlet ut ifra dette:   
 
I Oslo flagget de i 2018 for første gang med regnbueflagget ved rådhuset i 2018. Deres 
begrunnelse var at Oslo tar jobben med å være en inkluderende by på alvor. I Øksnes kommune 
tok de i forkant av en saksbehandling av en liknende sak kontakt med en jurist i KS. 
Juristen skrev i sitt svar at lovteksten kan tolkes dithen at dersom kommunen gjennom vedtak i 
kommunestyret viser sin støtte til et Pride-arrangement, så er dette for å regne som et 
arrangement på kommunal grunn, og det gis derfor anledning til å heise regnbueflagget. Juristen 
skrev videre i sitt svar at dersom kommunen stiller kommunale eiendommer/ bygg til 
disposisjon for et slikt arrangement, så er kravet om at arrangementet skal foregå på kommunal 
grunn oppfylt. I Nes kommunes flaggreglement står det at det på forespørsel kan flagges med 
regnbueflagget utenfor rådhuset, dersom det er tilknyttet et kulturelt arrangement med allmenn 
interesse. I Vestby kommunes flaggreglement står det ikke noe om mulighet for flagging med 
eksempelvis regnbueflagg, men at det i tvilstilfeller av “dette reglement”, reises spørsmål til 
ordfører som avgjør saken. Alta kommune har heller ikke skrevet noe om flagging med andre 
flagg utover det norske, samiske og kommuneflagget i sitt flaggreglement, men viser til 
unntaksbestemmelsene.   
 
Noen kommuner har, nettopp grunnet unntaksbestemmelsenes rom for tolkning, utarbeidet og 
vedtatt egne retningslinjer for flagging i kommunen. Flere kommuner praktiserer 
søknadsordning for flagging utover det norske, samiske og kommuneflagget. Eksempelvis 
opererer Haugesund kommune med en slik søknadsordning. I Rakkestad, hvor de hadde en 
liknende sak oppe til behandling i kommunestyret i 2018, hadde de i tidligere 
kommunestyremøte vedtatt å nedsette en arbeidsgruppe bestående av politiske partiers 
gruppeledere i formannskapet, til å utrede og legge frem forslag om flagging ved kommunale 
bygg. Forslaget til retningslinjer skulle kun gjelde for flagging med andre flagg utover det 
norske, samiske eller kommuneflagget.   
 
Vedtatte retningslinjer for Rakkestad kommune inneholder hjemmel, hvordan, når og hvor man 
kan flagge med andre flagg, beskrivelse av hvordan man sender inn søknad om dette, 
kostnader, hvilke flaggstenger det angår, tidsrom, heising, samt tvilstilfeller- sistnevnte vedtatt 
at behandles av Rakkestad formannskap. Selve kommunestyrevedtaket i denne saken ble som 
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følger: 1. Retningslinjer for flagging med andre flagg på Rakkestad kommunes offentlige 
bygninger og grunn vedtas. 2. Det tillates ikke flagg som symboliserer politisk, diskriminerende 
eller kommersiell aktivitet. 3. Det må søkes Rakkestad kommune om å flagge med andre 
flagg. Kåfjord kommune står fritt til å utarbeide egne retningslinjer for flagging ved kommunens 
offentlige bygninger. Slik kan man for fremtiden forenkle prosessen med å sikre likebehandling, 
samt gjøre lovverket bedre kjent for innbyggerne.   
 
Som saksbehandler forsøker å belyse i vurderingen over, tolker ulike kommuner 
unntaksbestemmelsene noe ulikt – og praktiserer deretter. Noen kommuner har innført 
søknadsordninger for flagging de finner å falle innenfor unntaksbestemmelsene, noen 
kommuner flagger kun med det norske, samiske eller kommuneflagget, mens noen kommuner 
har vedtatt flagging med regnbueflagget ved årlige Pride-arrangementer.   
 
I en rik kulturkommune som Kåfjord, hvor læstadianismen også er en sterk del av 
kommunens kultur og tradisjon, skal man i vurderinger som i denne 
saken også ivareta lokalkulturens forhold. Med tanke på den kristne tradisjon, er det forståelig at 
en sak som denne vil føre til diskusjon og usikkerhet. Det er forståelig at det kan synes 
vanskelig å forene sakens tematikk og kristen tradisjon. Dog er Nord-Troms Pride sine 
fokusområder mangfold, inkludering og toleranse. Som arrangørene selv skriver, så handler det 
om å skape en region hvor alle føler seg velkomne.  
 
Saken legges frem for kommunestyret for vurdering om flagging 6. juni og ved liknende 
arrangementer.   
 

49



 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2015/545 -220 

Arkiv: C83 

Saksbehandler:  Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 17.02.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
 Kåfjord kommunestyre  

 

Heising av Pride-flagg i Nord-Troms kommunene 6. juni 

Henvisning til lovverk: 
Lov om flagging på kommunens offentlige bygninger 
§ 1.På eller fra kommunenes offentlige bygninger, eiendommer og kommunale institusjoner må kun brukes flagg som nevnt i 
lov 10. desember 1898 nr. 1 om Norges Flag § 1 (uten splitt og tunge), det samiske flagget eller kommune- eller fylkesflagg. 
Som offentlige bygninger og kommunale institusjoner regnes bygninger med tilhørende grunn som kommunen råder over som 
eier, leier eller lignende og som hovedsakelig brukes i forbindelse med kommunens offentlige oppgaver eller av kommunale 
institusjoner. Forbudet i første punktum gjelder ikke når bygninger med tilhørende grunn som nevnt i annet punktum brukes i 
forbindelse med idretts-, kultur- og lignende arrangement med allmenn interesse. Det samme gjelder frittstående kommunale 
flaggstenger på torg, bruer, plasser eller lignende som ikke framstår som en integrert del av et kommunalt bygningskompleks 
eller et bygningskompleks som for den vesentligste del benyttes av kommunale institusjoner. 

Dog kan Kongen utferdige bestemmelser om adgang til i særlige tilfelle å benytte et fremmed lands flagg ved siden av det 
norske. Overtredelse av denne lov straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder. 

 
Vedlegg 
1 Pride-flagg i Nord-Troms 6.juni 2020 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Kåfjord kommune flagger ved rådhuset på Pride-dagen 6.juni 2020, samt ved kommende 

Pride-arrangementer i Nord-Troms. 
2. Pride-flagg kjøpes inn over kommunens kulturbudsjett.  

 
 

Saksopplysninger: 
Nord-Troms Pride arrangeres for første gang 6. juni 2020 i Nordreisa. Arrangementet setter 
fokus på mangfold, inkludering og toleranse, og skal bli et årlig arrangement. Nord-Troms Pride 
jobber for å fremme kjærlighet i alle former og farger og ønsker et åpent samfunn med plass til 
alle - uavhengig av rase, kjønn eller seksuell legning. Nord-Troms Pride vil at alle kommuner i 
Nord-Troms skal være gode å bo i, uansett hvem du er og hvem du elsker (Ref.: Nord-Troms 
Pride på Facebook) 
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Nord-Troms ungdomsråd (RUST) støtter arrangementet og har i møte 26.11.2019 gjort vedtak 
om å delta og holde appeller. I møte 13.1.2020 ble det vedtatt å fremme felles saksfremlegg om 
flagging ved rådhusene under arrangementet.  
 
RUST mener at det er svært viktig å delta på arrangementet for å vise at Nord-Troms er en åpen 
og inkluderende region. Det står videre i saksfremlegget laget til alle Nord-Troms kommunene 
av RUST at det er knyttet mange tabu rundt temaet seksuell legning som bidrar til at unge velger 
å flytte fra Nord-Troms. RUST vil at fremtidens Nord-Troms skal være positiv, inkluderende og 
åpen – for alle, uansett hvem du er og hvem du elsker! RUST mener det er viktig at kommunene 
viser et aktivt og tydelig standpunkt i saken. Kommunene i Nord-Troms er for alle – uansett 
hvem du er og hvem du elsker. Det regionale ungdomsrådet oppfordrer alle kommunene i Nord-
Troms til å heise Pride-flagget 6. juni 2020. 
 

Vurdering: 

RUST (Regional ungdomssatsing i Nord Troms) har i møte 26.11.19 gjort vedtak om at de 
deltar og skal holde appeller når Nord-Troms Pride arrangeres for første gang den 6.juni. For å 
vise støtte til arrangementet oppfordres alle kommuner til å heise Pride flagget den 6.juni. 

Kåfjord kommune har visjonen: «Kåfjord kommune skal være et livskraftig og levende samfunn 
som gir alle innbyggere trygghet for et godt livsløp som bygger på vår egen kultur og tradisjon». 
Dersom alle innbyggere skal gis trygghet for et godt livsløp, må alle innbyggere føle seg 
inkludert og trygge på at de kan være hvem de er. Dette uavhengig av rase, kjønn eller seksuell 
legning.  

Kåfjord Ungdomsråd drøftet saken i møte 18. februar 2020. Der kom ungdomsrådet frem til hva 
de ønsker at sin representant i kommunestyret, leder av ungdomsrådet, skal si i 
kommunestyremøte 27.02.20, på vegne av Kåfjord ungdomsråd: Ungdomsrådet ønsker at 
kommunen skal være en åpen kommune for alle, hvor man har et likt syn på alle mennesker. 
Ungdomsrådet ønsker å stå frem å si at alle er like mye verdt uansett legning. Ungdomsrådet 
ønsker at man skal flagge med regnbue-flagget, fordi vi ser ikke at vi ikke kan ha et likt syn på 
alle.  
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RUST Regional ungdomssatsing i Nord-Troms Hovedveien 2, 9151 Storslett Tlf.:91813803 E-post: rust@ntroms.no

 
 

 
 

PRIDE-FLAGG I NORD-TROMS 6. JUNI 2020 
 
Nord-Troms Pride arrangeres for første gang 6. juni 2020 i Nordreisa. 
Arrangementet setter fokus på mangfold, inkludering og toleranse, og skal bli et 
årlig arrangement. Nord-Troms Pride jobber for å fremme kjærlighet i alle former 
og farger. Et åpent samfunn med plass til alle, uavhengig av rase, kjønn eller 
seksuell legning. Nord-Troms Pride vil at alle kommuner i Nord-Troms skal være 
gode å bo i, uansett hvem du er og hvem du elsker (Ref.: Nord-Troms Pride på Facebook) 

 
Nord-Troms ungdomsråd støtter arrangementet og har i møte 26.11.2019 gjort 
vedtak om å delta og holde appeller. I møte 13.1.2020 ble det vedtatt å fremme 
felles saksfremlegg om flagging ved rådhusene under arrangementet.  
 
Ungdomsrådet mener at det er svært viktig å delta på arrangementet for å vise at at 
Nord-Troms er en åpen og inkluderende region. Det er knyttet mange tabu rundt 
temaet seksuell legning som bidrar til at unge velger å flytte fra Nord-Troms. 
Ungdomsrådet vil at fremtidens Nord-Troms skal være positiv, inkluderende og 
åpen – for alle, uansett hvem du er og hvem du elsker! Ungdomsrådet mener det er 
viktig at kommunene viser et aktivt og tydelig standpunkt i saken. Kommunene i 
Nord-Troms er for alle – uansett hvem du er og hvem du elsker. Ungdomsrådet 
oppfordrer alle kommunene i Nord-Troms til å heise Pride-flagget 6. juni 2020. 
 
Lov om flagging på kommunens offentlige bygninger 
§ 1.På eller fra kommunenes offentlige bygninger, eiendommer og kommunale institusjoner må kun brukes flagg som nevnt i lov 
10. desember 1898 nr. 1 om Norges Flag § 1 (uten splitt og tunge), det samiske flagget eller kommune- eller fylkesflagg. Som 
offentlige bygninger og kommunale institusjoner regnes bygninger med tilhørende grunn som kommunen råder over som eier, 
leier eller lignende og som hovedsakelig brukes i forbindelse med kommunens offentlige oppgaver eller av kommunale 
institusjoner. Forbudet i første punktum gjelder ikke når bygninger med tilhørende grunn som nevnt i annet punktum brukes i 
forbindelse med idretts-, kultur- og lignende arrangement med allmenn interesse. Det samme gjelder frittstående kommunale 
flaggstenger på torg, bruer, plasser eller lignende som ikke framstår som en integrert del av et kommunalt bygningskompleks 
eller et bygningskompleks som for den vesentligste del benyttes av kommunale institusjoner. 

Dog kan Kongen utferdige bestemmelser om adgang til i særlige tilfelle å benytte et fremmed lands flagg ved siden av det 
norske. Overtredelse av denne lov straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder. 

0 Endret ved lover 11 apr 2003 nr. 22, 21 mars 2014 nr. 8, 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015), 15 des 2017 nr. 109 (ikr. 1 jan 2018 iflg. res. 15 des 2017 nr. 2118, var 
tidligere del I). 

 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1933-06-29-2 
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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 

Inger Åsli 
 
   
 
 

 

 
Mearrádus dieđihuvvo / Melding om vedtak 

 
 

Du čujuhus/Deres ref:   Min čuj./Vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 
 2015/755-11 C00 23.03.2018 

 

SÆRUTSKRIFT: Flagging på Kvenfolkets dag 16.mars 

Vedlagt følger vedtaket i denne saken, som ble behandlet i formannskapet 09.03.18. 
 
 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
 
Greta Larsen 
Avdelingsleder Service/IT 
Tlf.: 777 19 201/ 91573468  
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga / 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/755-11 
 
 

Intern kopi: 
Svein Oddvar Leiros  
Gunn Andersen  
Roy Ole Grunnvåg  
Stine Pedersen  
Einar Pedersen  
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/755 -10 

Arkiv: C00 

Saksbehandler:  Inger Marie Åsli 

Dato:                 02.03.2018 

 
 

Særutskrift 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
22/18 Formannskap 09.03.2018 

 

Flagging på Kvenfolkets dag 16.mars 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskap- 09.03.2018  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommune flagger med kvenflagget på Kvenfolkets dag 16.mars.  
2. Det skal flagges på følgende steder: Kåfjord Rådhus, Olderdalen skole, Manndalen skole 

og Kåfjord Helsesenter, Birtavarre.  
 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Kåfjord kommune flagger med kvenflagget på Kvenfolkets dag 16.mars.  
2. Det skal flagges på følgende steder: Kåfjord Rådhus, Olderdalen skole, Manndale skole 

og Kåfjord Helsesenter, Birtavarre.  
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Saksopplysninger 
Kvenfolkets dag 16. mars er en årlig markering av kvensk språk, kultur og historie. Dagen ble 
etablert som kvenfolkets dag i 2014, og blir feiret på forskjellige måter rundt om i landet.  
 
Flagget: På en mørkeblå bakgrunn ligger en solblomst som er funnet på en rekke gjenstander i 
det kvenske området. I 2017 ble flagget hengt opp ved Rådhuset i Storfjord kommune, for første 
gang av en kommune i Norge   
 
Kåfjord kvenforening ønsker at Kåfjord kommune flagger med det kvenske flagget på 
Kvenfolkets dag 16. mars.  Kåfjor kommune har allerede bestilt 4 stk flagg til formålet.   
 

Vurdering 
Kåfjord er en kommune som refereres til som et område hvor møte mellom samisk, kvensk og 
norsk fant sted. “Tre stammers møte” er et velkjent begrep.  Kåfjord bærer i dag preg av møtet 
mellom samisk, kvensk og norsk språk og kultur.  
 
Det vurderes som naturlig å heise flagg på Kvenfolkets dag. Kvenflagget representerer og 
synliggjør en viktig del av Kåfjord sin historie og sin kultur. Det handler om offisiell 
anerkjennelse, synliggjøring og aksept.  
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2017/598 -70 

Arkiv: T51 

Saksbehandler:  Stine Pedersen 

Dato:                 25.03.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
29/20 Formannskap 05.05.2020 
 Kåfjord kommunestyre  

 

Dekning av faktura 1001238 - Veilys, utskifting til LED 2017/2018 

Henvisning til lovverk: 
Lov om offentlige anskaffelser 
Lov om foreldelse av fordringer 
Vedlegg 
1 Korrespondanse 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
Faktura pålydende 822 905,25 inkl mva (fakturanummer 1001238) dekkes med låneopptak. 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
 
Kommunen vedtok i 2017 å bytte ut veilys langs kommunale veier fra NA til LED. Det ble 
avholdt en konkurranse, der ingen leverandører deltok. På bakgrunn av dette, henvendte Kåfjord 
kommune seg direkte til Ymber som leverandør, som påtok seg oppdraget. 
Bestillingen ble gjort 2017 og arbeidet skulle gjennomføres i 2017/2018. Arbeidet ble forsinket, 
og restarbeidet skulle være gjort tidlig i 2019. Kommunen purret jevnlig på gjennomføringen av 
arbeidet. Vedlagt korrespondanse 
Samtidig trådte kravet om målte anlegg i kraft fra 01.01.2019, og kommunen vedtok egen 
ramme på dette i 2018 og 2019. 
 
Det ble bevilget ny ramme til videreføring av utskifting til LED veibelysning for 2019, og igjen 
hadde Kåfjord kommune ute en konkurranse. Heller ikke her kom det inn tilbud, og kommunes 
kontaktet en leverandør direkte og inngikk forhandlinger om oppdraget. 
 
I perioden oktober 2018 til oktober 2019, hadde administrasjonen redusert bemanning i 50 %. 
Først i oktober 2019 ble det tatt inn vikar for å ivareta daglige henvendelser, slik at 
saksbehandling og prosjektoppfølging igjen kunne prioriteres 
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Budsjett 
 2017 2018 2019 2020 
LED 500 000,- 500 000,- 500 000,- 500 000,- 
Målte anlegg 0 500 000,- 605 000,- 0 

 
 
Regnskap 
 2017 2018 2019 2020 
6410 - LED 587 000,- 0 1 010 000,-  0 
6963 - LED 0 0 0 308 000,- 
6964 - Målte 0 0 320 000,- 602 000,- 

 
2017: Utbetalt til Ymber  
2018: Ingenting utbetalt 
2019/ 2020: Utbetalt til JB. Elektro 
 
Kommunen etterlyste fremgang og rapport fra Ymber ved flere anledninger, uten å få konkrete 
svar eller tilbakemelding før mottak av utstedt faktura av 14.02.2020 pålydende 822 905,25 (658 
325,- ex mva) for utskifting av veilys til led som skulle være gjennomført i 2017 og 2018.  
 
Administrasjonen sendte epost til Ymber om fakturaen da regnskapsårene for 2017 og 2018 for 
lengst er avsluttet og gitte konto ikke lenger kan utgiftsføres. Det ikke er midler inneværende år 
til dekning av innkomne faktura. 
 
Ymber ga ny frist til 25.04.2020 på sendte faktura 
 

Vurdering: 
Jfr Lov om foreldelse av fordringer, §2 er den alminnelige foreldelsesfristen for å sende krav 3 
år. 
Imidlertid er Ymber en profesjonell aktør, og burde ha sendt ut faktura på det utførte fortløpende 
og umiddelbart etter ferdigstillelse av prosjektet. Forsinkelser skulle vært drøftet med 
kommunen. Kommunen på sin side burde hatt økte ressurser til å følge prosjektet bedre opp. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2019/441 -3 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 15.04.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
30/20 Formannskap 05.05.2020 

 

Søknad om tilskudd til "forprosjekt- utbygging med utgangspunkt Áillohaš" 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Søknad om midler til forprosjekt utbygging - Kåfjord kommune 
2 Samarbeidsavtale Lásságámmi 2019 - 2020 
3 Utbygging med utgangspunkt Áillohaš 
4 Svar på søknad om tilskudd _ institusjonsutvikling _ forprosjekt Utbygging med 

utgangspunkt _illoha_ 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Kåfjord formannskap gir støtte som omsøkt, kroner 20.000,-, til forprosjekt “Utbygging med 

utgangspunkt Áillohaš“.  
2. Kulturbudsjettet, budsjettpost 14750.457.385 tilskudd til samfunnshus styrkes med kroner 

20.000,-. 
3. Formannskapets reserve reduseres med tilsvarende beløp. 
4. Kommunedirektør foretar budsjettregulering. 
5. Støtten utbetales etter en anmodning som inneholder dokumentasjon på utgifter som inngår i 

prosjektet. En slik anmodning må sendes inn innen 1. november 2020. 

 
 
 
 

Saksopplysninger: 
13.12.20 mottok Kåfjord kommune Søknad om tilskudd – institusjonsutvikling- forprosjekt 
“Utbygging med utgangspunkt Áillohaš”. Avsender var Terje Ansgar Eriksen, daværende daglig 
leder på Senter for Nordlige folk.  
 
Davvi álbomogiid guovddáš/ Senter for nordlige folk (DÁG) er et samisk kulturhus og 
urfolkssenter lokalisert i Manndalen. Senteret har nordområdene og Sápmi som arbeidsområde, 
og skal bidra til å øke forståelsen for nordlige urfolk. Dette gjennom å formidle kunnskap om 
urfolk, samt styrke og utvikle sjøsamisk språk, kunst, kultur og historie. DÁG er organisert som et 
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aksjeselskap med en blanding av offentlige og private eiere: Sametinget 30%, Troms fylkeskommune 30 
%, Kåfjord kommune 20 %, Riddu Riđđu Festivála AS 10% og private eiere 10%.  
 
I søknaden -også kalt søknad om tilskudd til institusjonsutvikling, står det opplyst at prosjektet 
har ett hovedmål og to delmål: Hovedmålet er å utvikle senteret videre til å bli en enda 
tydeligere institusjon og part i Sápmi og i det circumpolare området. Det første av to delmål er å 
posisjonere seg for å etablere tilpassede lokaler til en permanent utstilling med tilhørende arkiv/ 
magasin. Det andre delmålet er å forberede kontorareal for utleie til aktører med tilknytning til 
senteret.  
 
Stiftelsen Lásságámmi forvalter rettighetene til kunstner Nils-Aslak Valkeapää, Áillohaš, sine 
åndsverk, og ble etablert i 2004. Stiftelsen eies av Sametinget, Storfjord kommune, Troms 
fylkeskommune og Universitetet i Tromsø.  
Stiftelsen Lásságámmi og DÁG har etablert en samarbeidsavtale med formål å jobbe for å styrke 
hverandres virksomhet og i fellesskap bidra til å utvikle samisk- og urfolks kunst og kulturer i 
Nils Aslak Valkeapää ånd. Gjennom avtalen ønsker partene å formalisere et samarbeid som fremmer 
samisk- og urfolks kunst og kultur. Avtalen gjelder ut 2020.  
 
I søknaden til Kåfjord kommune står det at man ønsker å formalisere samarbeidet i form av en 
arbeidsgruppe. I denne gruppa skal det inngå ansatte fra senteret, Sametinget og Lásságámmi, samt 
ekstern bistand på byggetekniske forhold. Arbeidsgruppa skal ha som formål å initiere og igangsette 
et forprosjekt som skal utrede muligheten for fast utstilling og magasin for Lásságámmi i senteret. 
Avsender skriver videre i sin søknad at en slik utstilling vil omfavne hele Valkeapääs 
kunstneriske produksjon og derfor omfatte lyd, bilde, litteratur, musikk og film. Forprosjektet 
skal også brukes til å skape en arena for nye kunstnere hvor de igjen kan skape ny kunst og nye uttrykk- 
som kan formidles gjennom senteret.  
 
Eriksen skriver at det så langt har vært avholdt idémøter med ulike aktører som sokner til senteret for å 
kartlegge behov og ønsker fra interessenter. Man har også sett på muligheter for å lage areal tilgjengelig 
for flere aktører.  
 
Kostnader og finansiering:  
 

KOSTNADER  BUDSJETT 
Prosessbistand forprosjekt museum/ kontordel Kr 150 000,- 
Admin. Utgifter, senteret Kr 60 000,- 
Reiseutgifter Kr 20 000,- 
Uforutsette kostnader Kr 23 000,- 
SUM Kr 253 000,- 
  
FINANSIERING BUDSJETT 
Sametinget KR 150 000,- 
Kåfjord kommune Kr 20 000,- 
Troms fylkeskommune Kr 40 000,- 
Egne midler  Kr 43 000,- 
Sum  Kr 253 000,- 

 
Forprosjektet har per februar 2020 fått innvilget kr 40 000,- fra Troms fylkeskommune. Prosjektet er 
også tildelt midler fra Sametinget.  
 
Stiftelsen Lásságámmi og DÁG søker Kåfjord kommune om kroner 20 000,- til forprosjektet.  
 
Forprosjektet er tenkt gjennomført i 2020.  
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Vurdering: 
Davvi álbomogiid guovddáš/ Senter for nordlige folk (DÁG) er et aktivt samisk kulturhus og 
urfolkssenter. Senteret rommer språksenter, bibliotek, kjøkken, kontorarealer og 
utstillingslokaler, hvor av samiske virksomheter er Sametinget, NRK Sápmi, Riddu Riđđu 
Festivála, Samisk språksenter og samisk bibliotektjeneste. Kåfjord kommune har folkebibliotek, 
kulturskole og ungdomsklubb på senteret. I tillegg arrangeres det en rekke ulike 
kulturarrangementer på senteret, eksempelvis som i oktober 2019, da Kåfjord kommune, Nord-
Troms museum og Troms fylkeskommune markerte 75 år siden tvangsevakueringen der. Mange 
nyter godt av tilbudene senteret gir. 
  
Forprosjektets hovedmål er å utvikle senteret videre til å bli en enda tydeligere institusjon og 
part i Sápmi og i det circumpolare området. I dag gjør Senter for nordlige folk en viktig jobb i 
arbeidet med å øke folks forståelse for nordlige urfolk blant annet gjennom utstillinger, 
konserter, ved å huse arrangementer i forbindelse med samisk språkuke, foredrag, filmvisninger, 
seminarer og eksempelvis gjennom åpning av kulturstien Čáhput / Svartskogen. Likevel, mye av 
aktiviteten foregår inne på senteret, og det kan tenkes at dersom man både vil oppnå selskapets 
mål med å formidle kunnskap om urfolk med utgangspunkt i det sjøsamiske, samt det å være et 
ressurssenter for aktører som jobber for selskapets formål også nasjonalt og internasjonalt, så må 
man også formidle ut, og være mer til stede i hele det circumpolare området. Kåfjord kommune 
synes derfor prosjektet har et positivt og utviklingsrettet hovedmål.  
 
Hva angår første delmål, så deler Kåfjord kommune søkers tanker om det positive ved å etablere 
tilpassede lokaler til en permanent utstilling med tilhørende arkiv/ magasin for hele Valkeapääs 
kunstneriske produksjon. Dette vil tilgjengeliggjøre hans kunst i senterets nedslagsområde, 
samtidig som det vil sikre kunsten for bevaring. At utstillingen er tenkt som en blanding av lyd, 
bilde, litteratur, musikk og film gjør den mer innovativ. Det samme gjør prosjektets mål om å 
forvalte samlingen i arkiv/ magasin i tråd med ICOMs museumstekniske regelverk for best 
mulig forvaltning på samfunnets vegne og for mulighet for videre forskning, kunnskapsutvikling 
og formidling. At Henie Onstad kunstsenter arbeider med en stor utstilling om hele Áillohaš sin 
produksjon og har tilbudt samarbeidet DÁG og Lásságámmi om å overta deler av utstillingen til 
etableringen av en permanent Áillohaš-utstilling, indikerer også kunstnerens betydning og 
utbredelse.  
 
Som en innflytelsesrik, mangfoldig og internasjonalt anerkjent kunstner og historieforteller, har 
Nils-Aslak Valkeapää stemme betydd svært mye for det samiske samfunn, i kunst- og kulturverdenen og 
i andre urfolkskulturer. Med røtter i Nord-Troms og som begravet i Birtavarre, Kåfjord, hører han til i 
vårt lokalsamfunn. Forsker- og kunstnerhuset Lásságámmi i Storfjord kommune vitner nettopp om dette, 
hvor utvalgte personer får bo og arbeide med kunst og forskning i huset etter kunstneren. At Senter for 
nordlige folk vil være en passende og naturlig arena og ramme for permanent bevaring og forvaltning av 
Valkeapääs åndsverk er forståelig. Det vil være positivt for Kåfjord kommune å huse en så stor, variert 
og omfattende utstilling og uten tvil gagne Senter for nordlige folk.  
 
Hva angår delmål to, så samsvarer dette med Kåfjord kommunes tidligere vedtak i sak 12/17: Invitasjon 
til aksjetegning, Manndalen basseng AS. Her vedtok Kåfjord kommune å stille seg positiv til planene 
som Senter for nordlige folk hadde med underetasjen i et kultur-næringsutviklingsperspektiv. Dette gjaldt 
å utnytte arealer i senteret til nye næringsetableringer av samme grunn som presiseres i 
prosjektbeskrivelsen, nemlig at dagens kapasitet er utnyttet til det fulle. For videreutvikling av senteret så 
vil en økning av tilgjengelig kontorareal være viktig.  
 
Som aksjeselskap har DÁG en god og stødig drift, god likviditetsgrad og god økonomi. At 
prosjektet per februar 2020 allerede er tildelt midler fra både fylkeskommunen og Sametinget er 
positivt og forsterker prosjektets gjennomførbarhet.  
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Søker, daværende daglig leder på senteret, har i sin rolle ansvar for faglig, administrativ og 
økonomisk utvikling av selskapet, blant annet i form av å utvikle selskapet i tråd med vedtekter 
og ved utvikling og gjennomføring av prosjekter. Saksbehandler synes søknaden til pilot-
prosjektet signert Eriksen, synes i tråd med både daglig leders arbeidsområder, samt selskapets 
vedtekter og formål.  
 
I det hele vitner søknaden om et utviklingsrettet, helhetlig og fremoverlent prosjekt. Dette blant 
annet fordi:  
 

 Prosjektets hovedmål omhandler utvikling i en retning som er gunstig for senteret, 
Kåfjord kommune og sjøsamisk språk, kunst, kultur og historie. 

 Prosjektets første delmål vil bidra til økt aktivitet på senteret, en viktig kulturinstallasjon 
i Kåfjord kommune 

 Første delmål vil være et viktig bidrag i arbeidet med å tilgjengeliggjøre nordlige folks 
kulturer, formidle urfolkskultur og øke oppmerksomheten om urfolket  

 Man ønsker å forvalte og bevare samlingen på en bærekraftig måte i tråd med 
museumsetiske regelverk 

 Forprosjektet vil også ses i sammenheng med Bååstede-prosjektet og tilbakeføring av 
gjenstander med samisk opphav fra Norsk Folkemuseum til de seks museene under 
Sametingets forvaltning 

 Prosjektets andre delmål drar i samme retning som Kåfjord kommune tidligere har 
signalisert at man ønsker, jf. vedtak i kommunestyresak 12/17 

 Man ønsker å etablere rom og arena for fremtidens kunstnere 
 Man vil utnytte gryende vekst og publikum i sosiale medier og på nettsiden til en større 

satsing i forhold til formidling om Nils-Aslak Valkeapää 
 Prosjektet er godt forankret i samarbeidsavtalen og senterets vedtekter 
 Prosjektet er langt på vei finansiert  

 
Da det ikke er avsatte midler på kulturbudsjettet til formål som skissert i dette prosjektet, legges 
saken frem for Formannskapet for vurdering om støtte.  
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Nils-Aslak Valkeapäa. Foto: Seppo "Baron" Paakkunainen 

 

Forprosjekt:  Utbygging – 

med utgangspunkt Áillohaš 
 

Mellom svaberg og grav –  
ønsker  Davvi álbmogiid guovddáš OS/                     
Senter for nordlige folk AS å ære en av Sápmi sine 
største kunstnere – og samtidig skape rom for ny 
aktivitet og at nye fugler skal kunne strekke sine 
vinger! 

  
 
«jeg har bevisst valgt steder som jeg føler til 

en viss grad harmonerer med mine idéer.  

Derfor betyr det ikke så mye for meg om jeg 

er i Paris eller New York.  Det er likevel så 

annerledes.  Og det jeg gjør er annerledes 

for dem.  Jeg reiser heller til indianerne i 

Peru, til Grønland, Sibir eller steder der jeg 

slipper å forklare hvorfor jeg driver med slike 

dumme ting.» 

Multikunstner Nils-Aslak Valkeapää 
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1. Sammendrag: 
 

Davvi álbmogiid guovddáš  / Senter for nordlige folk  (DÁG) er et aktivt samisk kulturhus og 

urfolkssenter med en museumsavdeling. Senteret har nordområdene og Sápmi som arbeidsområde, 

og skal bidra til å øke forståelsen for nordlige urfolk gjennom å formidle kunnskap om urfolk, og 

styrke og utvikle sjøsamisk språk, kunst, kultur og historie. Sentret er lokalisert i Manndalen i Kåfjord 

kommune. 

DÁG er et aksjeselskap som har en god og stødig drift, og som lever i tett samarbeid med både eiere 

og samarbeidspartnere.  Senteret har et meget godt omdømme, og har relativt forutsigelige 

rammevilkår.  Likviditetsgraden er meget god og det samme er soliditeten.  Lønnsomhet i driften 

betegnes som svak.  Senteret har en stab med god kompetanse, og sykefraværet er tilnærmet 0 og 

har vært det lenge. 

Stiftelsen Lásságámmi forvalter rettighetene til Nils-Aslak Valkeapää sine åndsverk.  Stiftelsen ble 
etablert i 2004 og eies av Sametinget, Storfjord kommune, Troms fylkeskommune og Universitetet i 
Tromsø. 

 
Stiftelsen og DÁG har etablert en samarbeidsavtale med mål om å etablere en arbeidsgruppe med 

formål om å få på plass et forprosjekt som skal utrede muligheten for fast utstilling og magasin for 

Stiftelsen Lásságámmi i senteret. 

Det har vært foretatt idémyldring- og sonderings-møter med mange aktører som sokner til senteret.  

Dette for å kartlegge behov og ønsker fra interessenter, samt for å se etter muligheter for å lage 

areal tilgjengelig for flere aktører.  I forprosjektet vil det gjennomføres flere sonderingsmøter. 

I forprosjektet ligger det to delmål og ett hovedmål.  Hovedmålet er å utvikle senteret videre til å bli 

en enda tydeligere institusjon og part i Sápmi og i det circumpolare området.  Et av delmålene er å 

posisjonere seg for etablere tilpassede lokaler til en permanent utstilling med tilhørende 

arkiv/magasin.  Dette vil være et viktig bidrag til tilgjengeliggjøring av Nils-Aslak Valkeapääs kunst. 

Utstillingen skal omfavne hele Valkeapääs kunstneriske produksjon og samle fortellingen om en stor 

og betydningsfull samisk kunstner. Innholdet i utstillingen må derfor omfatte lyd, bilde, litteratur, 

musikk og film, og krever digitale løsninger.   Et arkiv/ magasin skal oppfylle ICOMs museumsetiske 

regelverk, og skal forvalte samlinger på samfunnets vegne og til beste for samfunnsutviklingen. 

Lokalene skal samtidig oppfylle offentlige mål og krav til museene som mottar statlige tilskudd. 

Forskning, kunnskapsutvikling og formidling skal basere seg på det materielle grunnlaget som 

samlingene representerer, og dette betinger at samlingene forvaltes på en god og gjennomtenkt 

måte, og skal være tilgjengelig for publikum.  Denne satsningen kan også ses i sammenheng med 

kravene til areal/utstyr som inngår inn i Bååstede-prosjektet. 

Et annet delmål er å forberede kontorareal for utleie til aktører med tilknytning til senteret.  Dagens 

kapasitet er utnyttet til det fulle, og for videreutvikling av senteret så vil en økning av tilgjengelig 

kontorareal være viktig.  I samspill med andre aktører kan en ny satsning også gi rom for nye 

kunstnere og utøvere til både å arbeide med, men også å stille ut sine verk. 

Forprosjektet er planlagt gjennomført i 2020. 
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2. Innledning: 
Davvi álbmogiid guovddáš  / Senter for nordlige folk  (DÁG) har utarbeidet en strategisk plattform, og 

man har arbeidet både med utvikling og drift side om side.  Det store skiftet kom opprinnelig da en 

gikk over fra å være et bygdehus til å bli et sjøsamisk senter.  I årene som fulgte har en ytterlige 

omstrukturert og bygd om fasilitetene, i takt med økte aktiviteter som et Senter for nordlige folk. Vi 

skal bidra til å øke forståelsen for nordlige urfolk gjennom kunnskapsformidling og dokumentasjon, 

og styrke og utvikle sjøsamisk språk, kultur og historie.  

Stiftelsen Lásságammi har lenge påpekt behovet for et permanent formidlingslokale der man kan 

oppleve og bli inspirert av Áillohaš sin store kunstproduksjon. Stiftelsen ser at institusjonene som 

holder til på Davvi álbmogiid guovddáš/ Senter for nordlige folk, aktivitetene i senteret og lokalene vil 

skape de rette rammene for en slik permanent utstilling. I 2019 inngikk Stiftelsen Lásságammi og 

DÁG en samarbeidsavtale med formålet å utvikle fast Áillohašutstilling og arkivering/magasinering av 

hans kunstneriske, materielle og åndelige arv på senteret i Manndalen. Det skal settes ned en 

arbeidsgruppe som skal jobbe fram et prosjekt som skal lede til at man får tilgjengelig areal for dette. 

Partene mener at Stiftelsen Lásságámmi og museumsavdelingen ved DÁG og er de institusjonene 

som har bredest faglig kompetanse til å ivareta og formidle kulturarven etter Áillohaš.  

Et forprosjekt vil også avklare mulighetsbildet i forbindelse med utbygging også for øvrige 

interessenter.  I forprosjektet er det derfor naturlig å ha flere sonderingsmøter med aktuelle parter, 

møter som kan påvirke utforming og innhold i ny areal.  Et eksempel på en slik part vil være det 

kommunale språksenteret som er lokalisert på senteret, som allerede har ytret ønsker i forhold til 

hvordan arealutformingen skal bli. 

3. Om aktørene: 

a. Davvi álbmogiid guovddáš OS / Senter for nordlige folk AS  : 
DÁG er organisert som et aksjeselskap, med en blanding av offentlige og private eiere.  Selskapet er 

registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer 994 331 795.  Davvi álbmogiid guovddáš  / 

Senter for nordlige folk  (DÁG) er et aktivt samisk kulturhus og urfolkssenter med nordområdene og 

Sápmi som arbeidsområde. Senteret skal bidra til å øke forståelsen for nordlige urfolk gjennom å 

formidle kunnskap om urfolk, og styrke og utvikle sjøsamisk språk, kunst og kultur. Sentret er 

lokalisert i Manndalen i Kåfjord kommune. 

DÁG rommer avdelingen Dálaáiggi musea / Samtidsmuseum med en fast utstilling og galleri, godt 

utstyrt kultursal, Riddu Riđđu festivála, Samisk språksenter, Sametingets kulturminnevernavdeling, 

Bibliotek, NRK Sápmi og kjøkken med lokalt fokus.  

Museumsavdelingen ved senteret har særlig ansvar for forvaltning, dokumentasjon og formidling av 

samiske kunst og kulturuttrykk i regionen. I vårt oppdrag som forvaltningsinstitusjon og samlings-

basert kunnskapsprodusent samarbeider med andre institusjoner som blant annet Sametinget, 

Fylkeskommunen, kommuner, utdanningsinstitusjoner, samiske kunst og kulturinstitusjoner og 

øvrige museer og institusjoner i Norge. Museet bruker også samlingene aktivt til formidling til 

publikum og kunnskapsproduksjon, i samarbeid med andre museer nasjonalt og internasjonalt 

Senterets eiere: 

Eier Antall aksjer Antall aksjer i prosent 
Sametinget 6 540 30 % 

Troms Fylkeskommune 6 540 30 % 

Kåfjord kommune 4 360 20 % 

Riddu Riddu Festivála AS 2 180 10 % 

Private eiere 2 180 10 % 
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b. Stiftelsen Lásságammi: 
b. 

Lásságámmi er Nils-Aslak Valkeapääs navn på det huset han lot føre opp på tomta han fikk i 50-

årsgave fra Storfjord kommune. Tomta ligger på et svaberg, og huset var tenkt som en stor gamme — 

derav navnet som direkte oversatt betyr Svaberggammen. Stiftelsen Lásságámmi forvalter 

rettigheten til- og har ansvaret for den kulturelle og åndelige arven etter Nils-Aslak Valkeapää, 

Áillohaš, gjennom kunstner- og forskerboligen Lásságámmi. Stiftelsen ble etablert i 2004 og eies av 

Sametinget i Norge, Storfjord kommune, Troms fylkeskommune og Universitetet i Tromsø. I 

formålsparagrafen til stiftelsen står det at den vil forvalte arven etter Nils-Aslak Valkeapää i den ånd 

og filosofi som fremkommer i hans arbeider og utgivelser. 

Troms fylkeskommune og Kulturdepartementet i Norge gikk inn med midler slik at den nyopprettete 

stiftelsen kunne kjøpe Lásságámmi, og begynne arbeidet med å gjøre det om til forsker- og 

kunstnerbolig. Boligen er i prinsippet beholdt slik Nils-Aslak Valkeapää etterlot seg den. Gjennom å la 

utvalgte personer bo og arbeide med kunst og forskning i huset etter Nils-Aslak Valkeapää, ønsker 

stiftelsen å stimulere til fortsatt faglig og kunstnerisk utvikling. Styret i stiftelsen velger ut hvem som 

skal få bo i huset i kortere eller lengre tidsrom. I mellom disse periodene vil huset være åpent for 

besøk av publikum til bestemte tider. 

Stiftelsen Lásságámmi og DÁG har en samarbeidsavtale som skal evalueres årlig.  Stiftelsen 

Lásságammi har lenge påpekt behovet for en permanent formidlingslokale der man kan oppleve og 

bli inspirert av Áillohaš sin kunst. Stiftelsen ser at institusjonene som holder til på senter for Nordlige 

folk, aktivitetene i senteret og lokalene vil skape de rette rammene for en slik permanent utstilling.  

Samarbeidsavtalen mellom partene har til formål å utvikle en fast Áillohašutstilling og 

oppbevaring/magasinering av hans kunst og gjenstander på senteret i Manndalen.   

Stiftelsen Lásságámmi og DÁG har også inngått et samarbeid om et pilotprosjekt, der målet med 

prosjektet er å utvikle en forsøksordning omkring et residensprogram, der residensopphold og 

visningssted inngår. Dette kan bidra til å utvikle nye arenaer for kunstproduksjon og formidling av 

kunst- og kulturuttrykk, gjennom å tilrettelegge for praksiser og prosjekt innenfor visuell kunst, 

scenekunst/ performance, musikk, litteratur, utstillinger, konserter og forestillinger.  

c. Prosjektgruppe: 
 

Det vil bli etablert en egen prosjektgruppe til dette prosjektet.  I denne gruppen bør det inngå 

ansatte fra senteret, Sametinget og fra Lásságámmi.  I tillegg må det være ekstern bistand på 

byggetekniske forhold.  Det bør også vurderes prosessbistand fra enten fylket eller Sametinget. 
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4. Om Áillohaš: 
 

Nils Aslak Valkeapää, (1943-2001) var en samisk kunstner og historieforteller, som gjennom sine 

mangfoldige stemmer, joik og musikk, poesi og tekster, fotografi, malerier og tegninger, fortalte sine 

historier. Valkeapääs holistiske måte å betrakte og å formidle samisk kunst, kultur og historie fra et 

samisk perspektiv, fikk stor innflytelse innenfor samiske samfunn. Fremdeles høres hans sterke 

stemme, hans filosofi og multimediale kunstproduksjoner operer i stadig nye sammenhenger, både i 

tekster om hans kunst i seg selv, som referanser og inspirasjon for samiske kunstnere, 

kulturarbeidere, aktivister, forskere og andre. Gjennom å bruke tradisjonelle kunnskaper, 

kulturelementer, filosofier, verdenssyn og åndelighet tilegnet han, fremfor alt, sin kunst til sitt eget 

folk, men den er også en hyllest til andre urfolkskulturer i verden. Dette fikk stor betydning for den 

kunstneriske- og kulturpolitiske utviklingen i samisk samfunn fra 1970-tallet. Valkeapää ble også en 

internasjonalt kjent kunstner, og representerte en urfolksfilosofisk stemme, som på mange måter 

bidro til å lede samisk og urfolks dekoloniseringsprosjekt framover. 

Nils-Aslak Valkeapääs far var finsk reindriftssame. Hans mor var same fra Norsk side, og i sin tid 

flyttet familien med rein til Uløya i Nord-Troms. Áillohaš flyttet til Storfjord i 1996, og ble innvilget 

norsk statsborgerskap. Han gikk bort i 2001og ligger begravet i Birtavarre, Kåfjord. 

Henie Onstad Kunstsenter arbeider med en stor utstilling som skal omfatte hele Nils-Aslak 

Valkeapääs kunstneriske produksjon. Onstad-senterets prosjekt har vært i dialog med Stiftelsen 

Lásságámmi og Davvi álbmogiid guovddáš/ Senter for nordlige folk, og har tilbudt samarbeide om å 

overta deler av denne nye utstillingen til etableringen av en permanent Áillohašutstilling.  

DÁG har i de seneste år arbeidet fram en kunnskapsportal og trafikken på denne portalen har vist 

stor økning fra år til år.  På denne digitale plattformer (portalen www.nordligefolk.no) så hadde 

senteret 196 386 sidevisninger i 2018 og 43 986 unike brukere!  Antall visninger i 2018 hadde en 

økning på over 100%, og antall brukere hadde en økning på ca 30%.  Senteret har rundt 4 000 følgere 

på Facebook og ca 500 følgere på Instagram.  Denne digitale formidlingsbiten har hatt eksplosiv vekst 

– og senteret ønsker å anvende også disse erfaringene til en større satsning i forhold til formidling 

om Nils Aslak Valkeapää.  

https://nordligefolk.no/sjosamene/kunst-musikk-litteratur/nils-aslak-valkeapaa/  er senterets 

temaside om multikunstneren. 
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5. Om økonomi: 
 

a. Normal drift: 
Normal drift preges av at stab ved senteret har både kompetanse og rutine innen sine felt.  Senterets 

økonomi har vært stabilt og rammevilkårene har vært relativt forutsigbare.   

Det er tilnærmet ingen ledig areal ved senteret.  Riktignok eksisterer det et areal i tilknytning til et 

kommunalt svømmebasseng i senteret som ikke er utnyttet maksimalt, men det er to forhold som 

gjør at dette arealet ikke kan tilføres normal drift som tilleggsareal.  For det første så per dato 

utnyttes arealet til lager.  For det andre har nyvalgt kommunestyre i Kåfjord et programfestet ønske 

om å realisere svømmebasseng i Manndalen. 

b. Forprosjekt: 
 

I forprosjektet er det lagt inn forventet ekstern prosessbistand. 

Utvidelse museum og kontordel, forprosjekt 
  

KOSTNADER: BUDSJETT: 

Prosessbistand forprosjekt museum/kontordel Kr 150 000,- 

Administrative utgifter, senteret Kr 60 000,- 

Reiseutgifter Kr 20 000,- 

Uforutsette kostnader Kr 23 000,- 

SUM KOSTNADER Kr 253 000,- 

  

FINANSIERING: BUDSJETT: 

Sametinget Kr 150 000,- 

Kåfjord kommune Kr 20 000,- 

Troms fylkeskommune Kr 40 000,- 

Egne midler Kr 43 000,- 

SUM FINANSIERING Kr 253 000,- 

 

 

 

80



 

Kulturetaten 

 

 
 

Besøksadresse Telefon    Bankgiro Org.nr. 
Strandveien 13 77 78 80 00  4700 04 00064 864870732 
Postadresse  
Postboks 6600, 9296 TROMSØ 

Epost mottak 
postmottak@tromsfylke.no 

Internettadresse  
www.tromsfylke.no 

 
 
 
Davvi Álbmogiid Guovddás Os / Senter For Nordlige 
Folk AS  
Fossen 
 
9144  SAMUELSBERG 
 
 
 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 
14/56-17 Anne Mette Sætra 223D10 SAKSARKIV 
Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.:   Dato: 
70667/19 77 78 82 22   13.12.2019 
 
 
Svar på søknad om tilskudd – institusjonsutvikling – forprosjekt Utbygging med 
utgangspunkt Áillohaš 
 
Viser til søknad om midler til forprosjekt ved Senter for nordlige folk, datert 13.12.2019, 
vedrørende institusjonsutvikling og tilrettelegging for tilpassede lokaler til blant annet 
utstilling og arkiv. 
 
Troms fylkeskommune bevilger kr 40 000 til tiltaket. 
 
Rapport og regnskap 
Rapport over gjennomført tiltak sendes Troms fylkeskommune etter gjennomført forprosjekt. 
Rapport skal også inneholde regnskapsoversikt for forprosjektet. Rapport og regnskap sendes 
elektronisk til postmottak@tffk.no 
 
Utbetaling  
Utbetalingen skjer på bakgrunn av innsendt faktura i henhold til følgende fakturainformasjon: 
Faktura merkes med ressursnummer 10030, og sendes umiddelbart. 
 
Faktura sendes som pdf pr epost til faktura-tromsfylke@nets.eu og stiles til: Troms 
fylkeskommune, kulturetaten, ressursnummer 10030, postboks 338, Alnabru, 0614 OSLO 
Faktura blir betalt etter at rapport og regnskap er godkjent. 
 
Vi ønsker dere lykke til med forprosjektet. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Ellen Østgård  
fylkeskultursjef Eirin Gjelsås 
 avdelingsleder    
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2020/115 -4 

Arkiv: X53 

Saksbehandler:  Bendik Fanghol 

Dato:                 16.04.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
31/20 Formannskap 05.05.2020 

 

Søknad om økonomisk bistand til flytting fra skredfarlig område 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Kåfjord kommune anser eiendommen gbnr. 31/33 som befinner seg i skredfaresone 1/100-

1/1000 til ikke å ha krav på økonomisk støtte til flytting og avslår søknad om økonomisk støtte. 

Saksopplysninger: 
Hjemmelshaver av gbnr. 31/33 har søkt Kåfjord kommune om økonomisk støtte til flytting fra 
skredfarlig område. Søker har planer om utbygging av et produksjonslokale for videreforedling 
av matvarer. Dette lar seg ikke gjennomføre på eiendommen på grunn av skredfare og søker 
ønsker derfor å flytte til et egnet sted uten skredfare. 
 
Eiendommen befinner seg i skredfaresone 1/100-1/1000, noe som tilsvarer sikkerhetsklasse S2. 
Her er det lov å gjennomføre små tiltak som påbygg på bolighus, bygging av uthus, garasje og 
lignende. Det er derfor begrenset med utviklingsmuligheter på eiendommen. 
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Vurdering: 
Kåfjord kommune er opptatt av sikkerhet og helse for innbyggerne i skredfarlige områder. 
Kommunen har derfor brukt betydelige ressurser de senere år til skredsikring flere steder i 
kommunen og flytting av beboere fra skredfarlig område ved Storhaugen i Manndalen. Dette har 
påført kommunen store kostnader. 
 
Eiendommen 31/33 befinner seg som beskrevet i skredfaresone 1/100-1/1000. Som vi ser på 
bildet over befinner eiendommen seg akkurat utenfor skredfaresone >1/100. Det er flere boliger 
inne i skredfaresone >1/100 på stedet. 
 
I skredsone 1/100-1/1000 finnes det mye bebyggelse i Manndalen og generelt i hele Kåfjord 
kommune. Det finnes også en god del bebyggelse i skredsone >1/100. Alle eiendommene i 
skredfaresone 1/100-1/1000 er underlagt de samme begrensningene i byggteknisk forskrift § 7-3 
om sikkerhet mot skred. Om Kåfjord kommune skal gi alle som bor i denne skredfaresonen 
tilskudd til å flytte vil det påføre kommunen store kostnader som det ikke finnes økonomi til. 
Det ansees heller ikke å være hensiktsmessig å flytte alle dem som bor i skredfaresone 1/100-
1/1000. 
 
Det har ikke vært praksis å gi tilskudd til flytting for eiendommer som befinner seg i 
skredfaresone 1/100-1/1000, når det ikke er snakk om direkte tilknytning til ustabile fjellparti 
med utløpssone på de aktuelle eiendommene eller at det har vært registrerte skredhendelser. Det 
har blitt gitt tilskudd til en del eiendommen som ligger i direkte tilknytning til et utstabilt 
fjellparti med utløpssone og/eller har hatt flere registrerte skredhendelser som tilsier at det er 
fare for liv og helse. I disse tilfellene har det vært vurdert at å flytte beboerne er mindre kostbart 
enn å forsøke å sikre området på annen måte.  
 
Eiendommer som befinner seg i skredfaresone 1/100-1/1000, hvor det ikke er direkte tilknytning 
til ustabile fjellparti eller utløpssonen til disse og det heller ikke har vært registrerte 
skredhendelser, ansees ikke for å gi grunnlag for tilskudd til flytting. 
 
Kåfjord kommune har stor forståelse for utfordringen som medføres av begrensningene i hva 
som tillates gjennomført av tiltak på eiendommen. Dette gjelder imidlertid en betydelig del av 
kommunens areal. I Kåfjord kommune er det svært mange eiendommer som er omfattet av 
begrensninger i hva som tillates gjennomført som følge av fare for kvikkleireskred, fjellskred, 
jord- og flomskred, snøskred, flodbølge som følge av fjellskred m.m. Selv om det ikke er tillatt 
med ny bebyggelse på disse eiendommene ansees det ikke å være umiddelbar fare å bo på 
eiendommene.  
 
Det er en stor ulempe å ikke kunne gjennomføre de tiltakene man ønsker på sin egen eiendom. 
Når eiendommen allikevel befinner seg i skredfaresone 1/100-1/1000, må nye bygg oppføres på 
en annen eiendom, utenfor denne skredfaresonen. Bestemmelsene i TEK17 §7-3 åpner for 
utvidelse av bolighuset på inntil 50 kvadratmeter. Den eksisterende bebyggelsen på 
eiendommen er dermed ikke helt båndlagt av skredfaren. Da produksjonshallen for 
videreforedling av kjøtt og fisk ikke eksisterer i dag, anser Kåfjord kommune det som at det ikke 
er noe i veien for å etablere denne på annen eiendom, med mindre eller ingen skredfare. 
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32/20 Formannskap 05.05.2020 

 

Høring - Modulvogntog i Kåfjord 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Formannskapet vedtar Kåfjord kommunes uttalelse til høring om modulvogntog på 

tømmervogntogvegnettet. 
2. Kåfjord kommune er positive til åpning av tømmervogntogvegnettet for modulvogntog type 1 

og 2 og 24-metersvogntog, så lenge trafikksikkerheten for myke trafikanter er ivaretatt. 

 
 
 

Saksopplysninger: 
Det er for tiden ute på høring sak om å endre forskrift for å tillate modulvogntog type 1 og 2 og 
24-metersvogntog på veier som det i dag kun er lov å kjøre 24-meters tømmervogntog på. 
Endringen vil føre til at man slipper å gjøre den samme vurdering av veistrekninger som man i 
dag må gjennom for å tillate modulvogntog på en veistrekning.  
 
De modulvogntogene som foreslås tillatt vil ha samme sporingskrav som 24-meters 
tømmervogntog som i dag er tillatt på hele riksvegnettet og store deler av fylkesveinettet. 
Kåfjord kommune skal uttale seg om vi ønsker å åpne opp for modulvogntog uten kriterier til 
trafikksikkerhet, med lempede krav om trafikksikkerhet, med de samme kravene til 
trafikksikkerhet som i dag, eller ikke åpne opp i det hele tatt. Rådmannens anbefaling er at vi 
tilrår en åpning, men med de samme kravene til trafikksikkerhet som i dag. 
 

Vurdering: 
Den største forskjellen mellom modulvogntog og tømmervogntog vil være at modulvogntogene 
ikke vil ha tandemdrift (noe tømmervogntogene har), og vil dermed enklere kunne kjøre seg fast 
vinterstid. Det vil imidlertid gjelde en vektbegrensning for modulvogntogene vinterstid som skal 
motvirke dette. Ellers er det tvilsomt om modulvogntog vil være mindre trafikksikkert enn 
tømmervogntog, men det vil da selvfølgelig bli flere av denne typen lange vogntog. 
 
En bieffekt vil kunne være at det blir færre antall vogntog på veiene, da to modulvogntog kan 
erstatte tre av de «vanlige» vogntogene. Erfaring viser imidlertid at dette sannsynligvis vil være 
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en kortsiktig effekt som vil forsvinne av økt produksjon på grunn av større transportkapasitet. 
Noe som ikke nødvendigvis er negativt, da økt produksjon gir økt verdiskapning i vår region. 
 
Begrensende forhold i Kåfjord vil være smale veger, stor stigning i Kåfjordbergan og 
Dalbakken, i tillegg til gående og syklende langs veien. Det er i dag ubehagelig å ferdes langs 
E6, spesielt vinterstid da veien er smalere og høye brøytekanter gjør det vanskelig å komme seg 
unna om det oppstår farlige situasjoner. På de strekningene i Kåfjord som ikke har gang- og 
sykkelvei er derfor trafikksikkerhet en stor utfordring. Da to modulvogntog erstatter tre vanlige 
vogntog så vil antall vogntog reduseres. Dette kan tenkes å være positivt for trafikksikkerheten. 
Modulvogntogene er imidlertid lengre enn dagens vogntog og det vil derfor kreve lengre 
avstand for å kunne passere fortgjengere og syklister. Om summen av dette vil være positiv eller 
negativ for trafikksikkerheten er foreløpig uvisst.  
 
Det viktigste å uttale seg om er om vurderingen av kriteriene knyttet til gående og syklende skal 
beholdes, lempes eller oppheves. En opphevelse vil gjøre hele tømmervegnettet tillatt for 
modulvogntog, for oss vil dette si hele E6 fra Skibotn til Alta og videre til hele Finnmark, i 
tillegg fylkesveien fra Langslett til Skjervøy(men ikke Arnøya). Å beholde dagens kriterier eller 
å justere/lempe dem, vil ikke gi en fullstendig åpning for modulvogntog, men vil gjøre at 
tømmervegnettet må vurderes strekning for strekning for så å åpne de strekningene som blir 
godkjent. 
 
En mulig «positiv» effekt vil også være at man vil oppleve problemer med å tillate 
modulvogntog på E6 Olderdalen-Langslett og at utbygging av denne strekningen vil «presse seg 
frem» blant næringen, innbyggere og politikere. E6 Nordkjosbotn-Hatteng er i dag allerede 
trafikkert med modulvogntog. Olderdalen-Langslett kan dermed bli enda mer «belastet» og 
dermed bli viktigere å prioritere. 
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HØRINGSUTTALELSE - KÅFJORD KOMMUNE - GÁIVUONA SUOHKAN - MODULVOGNTOG PÅ TØMMERVOGNTOGVEGNETTET

Kåfjord kommune stiller seg positive til å åpne tømmervogntogvegnettet for 
modulvogntog type 1 og 2 så lenge trafikksikkerheten ivaretas. Kåfjord kommu-

ne ber om å opprettholde kravet om vurdering opp mot kriteriene i NA-rund-
skriv 2016/1 for gående og syklende, for å ivareta trafikksikkerheten på veg-

nettet.

MODULVOGNTOG PÅ TØMMER-
VOGNTOGVEGNETTET

Forslaget om å åpne opp for modulvogntog type 1 og 2 og 24-metersvogntog på veger 
som er tillatt for 24 meter tømmervogntog gir store muligheter for næringslivet i Kå-
fjord og Nord-Troms, da de vil kunne øke transportvolumet og benytte færre transpor-
ter per volum enn i dag. En åpning vil også føre til utfordringer knyttet til regularitet og 
fremkommelighet vinterstid, trafikksikkerhet og vedlikehold.
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HØRINGSUTTALELSE - KÅFJORD KOMMUNE - GÁIVUONA SUOHKAN - MODULVOGNTOG PÅ TØMMERVOGNTOGVEGNETTET

I Kåfjord løper E6 gjennom hele kommunen fra 
nord til sør og det er denne strekningen som er 
aktuell for åpning. Det er imidlertid en del utfor-
dringer ved åpning for bruk av modulvogntog og 
24-metersvogntog. I Djupvik og på Kåfjordber-
gan er det begge steder bakker som har over 6 
% stigning hvor totalvekten må reduseres til 50 
tonn på vinteren. 

Vi ser det som en utfordring at det ikke er tan-
demdrift på modulvogntogene, noe det er på 
tømmervogntogene. Det er i dag store problemer 
med vogntog som kjører seg fast i disse bakkene 
vinterstid, noe som trolig vil forverres ved en in-
troduksjon av modulvogntog og 24-metersvogn-
tog. Dette skaper store konsekvenser for regu-
lariteten for viktige næringer som for eksempel 
sjømatnæringen. Det skaper også store utfordrin-
ger for arbediskraft, varer og tjenester som er 
avhengig av å kunne bevege seg innen den inte-
grerte arbeidsmarkedsregionen i Nord-Troms. 

VURDERING
E6 fra Olderdalen og nordover i kommunen er 
eneste ferdselsåre gjennom Norge og fører til at 
landet deles i to når den stenges.

Vi ser nå pandemier som fører til stengte grenser.
Da blir viktigheten av å ha veier som er frem-
kommelige hele året, enda høyere. Da det for 
tiden ikke finnes omkjøringsmuligheter gjennom 
Finland.

En slik åpning for modulvogntog og 24-meter-
svogntog bør derfor sees i sammenheng med en 
prioritering av strekningen E6 Olderdalen-Langs-
lett i kommende NTP. Da vil veien kunne byg-
ges slik at man unngår problemer knyttet til 
både vanlige vogntog, men også modulvogntog 
og 24-metersvogntog. Når denne strekningen 
sammen med Kvænangsfjellet blir utbygd vil 
veien fra Skibotn til Alta kunne traffikeres hele 
året med tungtrasport med liten risiko for å kjøre 
seg fast.
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HØRINGSUTTALELSE - KÅFJORD KOMMUNE - GÁIVUONA SUOHKAN - MODULVOGNTOG PÅ TØMMERVOGNTOGVEGNETTET

Da to modulvogntog kan erstatte tre vanlige 
vogntog, vil trafikkmengden reduseres noe. Dette 
er en positiv effekt, men den er trolig bare kort-
varig. Forskingen tilsier at når det blir mer plass 
på veien og større kapasitet, vil også produksjo-
nen gå opp for å utnytte dette potensialet. Man 
må derfor regne med at antall transporter vil 
etter en periode øke tilbake til det som var, slik at 
veibelastnignen vil bli størrre enn i dag, noe som 
vil kreve mer av vegstandard og vedlikehold.

En annen utfordring i Kåfjord kommune er at sto-
re deler av vegen har smal vegbredde og mangler 
midtstripe. Det er også flere bruer hvor det i dag 
ikke kan møtes to biler. Dette utgjør en betydelig 
trafikksikkerhetsrisiko. Da E6 er den eneste vei-
en gjennom Kåfjord kommune, med lite utbygd 
gang- og sykkelvei, er det for mange av våre inn-
byggere deres skolevei, turvei, lokalveg, gang- og 
sykkelvei osv. Det er stor ferdsel av myke traffikk-
anter på deler av strekningen. Dette utgjør i dag 
en betydelig trafikksikkerhetsrisiko, som bare 
vil øke ved introduksjonen av modulvogntog og 

24-metersvogntog. Det vil derfor være viktig å 
opprettholde krav om vurdering etter kriteriene 
i NA-rundskriv 2016/1 om gående og syklen-
de. Fjernes disse kravene vil introduksjonen av 
modulvogntog og 24-metersvogntog gå direkte 
på bekostning av sikkerheten og tryggheten til 
innbyggerne i Kåfjord kommune.

Vinterstid er det store utfordringer knyttet til 
den allerede smale vegen. Brøytekantene bygger 
seg opp og gjør at brøytebilen til slutt ikke klarer 
å hive snøen over dem. Dette resulterer i en enda 
smalere vegbane enn på sommeren med påføl-
gende skumle situasjoner både for harde og myke 
trafikanter.

Det har i lang tid vært ønske og behov om gang- 
og sykkelvei langs deler av strekningen E6 Ol-
derdalen-Langslett, uten at dette har blitt gjen-
nomført. Kåfjord kommunes innbyggere føler seg 
utrygg når er nødt til å bevege seg langs E6. Det 
er derfor svært viktig at trafikksikkerheten ivare-
tas ved en eventuell åpning for modulvogntog.
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Svar - Invitasjon til å delta i pilotprosjekt for distriktskommuner 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Invitasjon til å delta i pilotprosjekt for distriktskommuner 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Kåfjord kommune takker ja til å delta i pilotprosjektet og setter av tid og ressurser til å delta i 
prosjektoppfølgingen. 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark har invitert Kåfjord kommune til å delta som én av fem 
kommuner i landet til å delta i et pilotprosjekt som skal gi inspirasjon og læring lokalt, og som 
har som formål å styrke kommuner i samfunnsutviklerrollen. Erfaringer fra dette arbeidet skal 
brukes til å videreutvikle egnede verktøy for lokal samfunnsutvikling. Les vedlagte invitasjon 

Vurdering: 
Kåfjord kommune får med deltakelse i denne piloten et svært gunstig tilbud om 
kompetansepåfyll innsikt i metoder og grep for utviklingsarbeid i distriktskommuner. Arbeidet 
med piloten bør bli en naturlig del av arbeidet med flere deler av kommuneplanen, herunder 
plan for Djupvik, kommuneplanens samfunndel, arealdel og næringplan for Kåfjord. Det er 
sjelden slike muligheter kommer og hele Kåfjord-samfunnet bør omfavne denne muligheten.  
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Invitasjon til å delta i pilotprosjekt for distriktskommuner  

 

Distriktssenteret og Troms og Finnmark fylkeskommune inviterer med dette kommunen til å være 

med i et pilotprosjekt som skal gi inspirasjon og læring lokalt, og som har som formål å styrke 

kommuner i samfunnsutviklerrollen. Erfaringer fra dette arbeidet skal brukes til å videreutvikle 

egnede verktøy for lokal samfunnsutvikling.  

Dere er en av fem utvalgte kommuner i fylket vi inviterer til å delta i dette nybrottsarbeidet. Vi vil 

gjennomføre piloten over en tidsperiode på ca. 12-16 måneder. Arbeidet vil handle om å koble 

kunnskap og lokale problemstillinger, og målet er å styrke kommunenes kompetanse og kapasitet 

innen samfunnsutvikling. Deltakerkommunene velger selv en problemstilling eller et 

utviklingsområde som kan egne seg. Det må gjerne være noe som allerede er planlagt eller i gang. 

Tiltaket bør være forankret i kommunens planverk eller relatert til arbeid med kommuneplanens 

samfunnsdel. Eksempler kan være: Bygdemobiliseringsprosjekt, stedsutvikling, arbeid med tilflytting 

og inkludering, ungdomsmedvirkning, næringsutvikling, folkehelse, selve planprosessen, etc. Det er 

ikke nødvendigvis mest interessant med store og omfattende prosjekter, men fokuset må være på 

noe kommunene ønsker å få løst.  

 

Ressursbruk og innhold  

Distriktssenteret er koordinator for pilotarbeidet, i samhandling med fylkeskommunen. Kommunen 

har ansvar for eget valgte prosjekt. Det er viktig at kommunen setter av nok tid og personressurser til 

å lede og gjennomføre eget utviklingsarbeid. Hvor omfattende dette blir vil avhenge av hvilket 

prosjekt kommunen bestemmer seg for å jobbe med. Kommunen må velge en kontaktperson som vi 

kan holde løpende dialog med. Kostnader ut over egne lønnsressurser vil ellers være knyttet til egne 

utgifter til møter. Distriktssenteret og fylkeskommunen vil være fysisk tilstede i kommunene to til tre 

ganger i løpet av pilotperioden, samt invitere til digitale møter. Vi bistår i det lokale tiltaket gjennom 

å tilpasse våre verktøy til kommunens behov.  

Vi ser for oss framdrift og innhold i ulike faser.  I første fase vil vi bidra til at kommunen lager en egen 

og lokalt tilpasset prosessplan som vil danne grunnlag for arbeidet.   

 

Om Distriktssenteret  

Distriktssenteret er et nasjonalt kompetansesenter for distriktsutvikling og en støttespiller for lokal 

samfunnsutvikling i hele landet. Vi er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet og 

arbeider for å styrke attraktiviteten til kommuner og regioner. Vi tilbyr distriktskommunene gratis 

faglig hjelp og kompetanse, og bygger på erfaringer fra små og store prosjekter i distriktene. Vi 

bestiller og formidler relevant forskning og gir innspill til nasjonal politikk.  

Les mer på www.distriktssenteret.no .  

 

Undervegs i prosessen vil evaluering, refleksjon og læring være viktig. Det vil derfor også legges inn 

en erfaringskonferanse i sluttfasen av pilotprosjektet. Der forventes det at deltagerkommunene deler 

erfaringer og synspunkt. Distriktssenteret vil sørge for at resultater og effekter av pilotarbeidet 
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dokumenteres. Politisk og administrativ ledelse i kommunen må være motivert til å delta i arbeidet, 

både i forkant og undervegs. Det må ligge et ønske om å både lære om - og utnytte det lokale 

handlingsrommet til å utvikle kommunen i ønsket retning. Det er ønskelig at deltakelse forankres 

politisk, gjennom vedtak minimum i formannskapet.  

Vi håper kommunen finner dette interessant.  

Meld interesse/evt. ikke interesse til fylkeskommunen innen 15.05.2020. Det er et mål at endelig 

avklaring av pilotkommunene, inkl. nødvendig politisk forankring er avklart innen 16.05.2020. Vi 

tar sikte på oppstart ca. medio juni 2020.  

Har du behov for informasjon eller har spørsmål, ta gjerne kontakt med undertegnede i Troms og 

Finnmark Fylkeskommune eller Distriktssenteret.  

Du finner kunnskap og eksempler på www.distriktssenteret.no, ta gjerne en kikk.  

 

Med vennlig hilsen  

Troms og Finnmark Fylkeskommune    Distriktssenteret  

Nils Arne Johnsen     Bjørn Richard Jensen 

Næringssjef       Seniorrådgiver  

Tlf.: 973 93 858      Tlf.: 932 68 568 

E-post: nils.arne.johnsen@tffk.no    E-post: bjorn-richard.jensen@kdu.no 
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Endring av plantype 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Formannskapet vedtar å endre plantype fra områdereguleringsplan til kommunedelplan for 

området Djupvik-Engneset. 

 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Planprogram for Djupvik-Engneset har nå vært på høring. Basert på de innkomne merknader og 
innspill så fremstår det som fornuftig å endre plantype fra områdereguleringsplan til 
kommunedelplan. Dette er i all hovedsak basert på innspill fra Troms og Finnmark 
fylkeskommune og Fylkesmannen i Troms og Finnmark. 

Vurdering: 
Innspillet handler om kostnader knyttet til kulturminneundersøkelser. Når man starter arbeidet 
med en reguleringsplan skal tiltakshaver, i dette tilfellet kommunen, i følge kulturminneloven § 
9 gjennomføre en kulturminnneutredning av planområdet. Det aktuelle planområdet i Djupvik er 
definert i kommuneplanens arealdel og er veldig stort. Dette er bra med tanke på innbyggerne og 
på kommunens forvaltning. Kulturminneavdelingen hos fylkeskommunen har allikevel gjort et 
estimat på at deres utredning vil koste kommunen rundt to millioner kroner. I tillegg til 
fylkeskommunen skal Sametinget og marinarkeolog ved universitetsmuseet i Tromsø og 
undersøke området. Den totale kostnaden vil dermed for komme opp mot fem millioner kroner 
for alle undersøkelsene. Det er klart at for en liten kommune som Kåfjord, så er dette en veldig 
stor utgift. 
 
Etter samtaler med kulturminneavdelingen hos fylkeskommunen og med planavdelingen hos 
fylkesmannen så ønsker vi å endre plantypen fra områdereguleringsplan til kommunedelplan. 
Denne endringen gjør at kravet om kulturminneundersøkelser for hele området faller bort. En 
kommunedelplan er mer grovmasket og overordnet enn en områdereguleringsplan. Dette er både 
positivt og negativt.  
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En kommunedelplan vil enklere kunne stille krav om detaljregulering til næringsaktører for å få 
dem til å utarbeide gode og detaljerte detaljreguleringsplaner. Vi slipper som sagt også å 
gjennomføre dyre kulturminneundersøkelser for et kjempestort planområde hvor bare små deler 
skal utbygges. Det er imidlertid mindre adgang for å planlegge slik at man kan søke 
byggesøknad direkte fra plan, uten å detaljregulere. Allikevel er det mulighet til å gjøre 
utredninger for mindre områder som kan detaljeres på et nivå hvor man kan søke om 
byggetillatelse direkte. Dette vil gjelde for mindre tiltak, typisk boligområde/hytteområde med 
mindre enn seks tomter. 
 
I planområdet ansees det ikke for å være naturlig å planlegge for større bolig-/hyttefelt enn dette, 
så det vil dermed fungere fint i dette tilfellet. Når det gjelder næringsarealer så er det naturlig at 
de ulike bedriftene selv står for detaljregulering av arealene, men at Kåfjord kommune 
bestemmer hvor og avsetter arealer til næringsutvikling gjennom kommunedelplanen. 
Da det må gjennomføres en endring av plantype, må planprogrammet sendes på ny høring for at 
berørte parter skal ha mulighet til å kommentere endringen. Deretter fastsettes planprogrammet 
og oppstart av det ordinære planarbeidet med kommunedelplanen begynner. 
 
Å gjennomføre denne endringen gjør at planarbeidet blir noe forsinket, men det vil spare 
kommunen for store kostnader og vil kunne gi et bedre resultat. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2020/249 -1 

Arkiv: L12 

Saksbehandler:  Bendik Fanghol 

Dato:                 24.04.2020 

 
Saksfremlegg 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
35/20 Formannskap 05.05.2020 

 

Oppstart av mindre reguleringsendring av Bjørkholt boligfelt 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Kåfjord kommune vedtar oppstart av mindre reguleringsendring av reguleringsplan for 

Bjørkholt boligfelt jf. Plan- og bygningsloven § 12-14, 2. ledd. 
 
 

Saksopplysninger: 
Det har kommet forespørsel om kjøp av boligtomt B3 i Bjørkholt boligfelt. Denne tomten er 
dessverre nærmest ubebyggelig da en rørgate fra høydebassenget over boligfeltet er lagt tvers 
over tomten. På bakgrunn av dette ønsker man å gjennomføre en mindre reguleringsendring 
etter § 12-14, 2. ledd, i plan- og bygningsloven. Man vil da bytte om på lekeplass FL1 og 
boligtomt B3. 
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Vurdering: 
Rørgata til høydebassenget skulle gå over regulert lekeplass, men er lagt tvers over boligtomt 
B3. Dette gjør denne tomta ubebyggelig. På grunn av dette foreslås det derfor at man gjør en 
mindre reguleringsendring slik at lekeplassen flyttes til der boligtomta B3 ligger i gjeldende 
reguleringsplan, og det etableres en boligtomt på lekearealet. Noe av lekearealet, der hvor 
rørgata krysser arealet, kan evt. beholdes som lekeareal. Rørgata er ikke innmålt, så nøyaktig 
plassering er ikke helt sikkert i dag. Rørgata skal måles inn så snart snøen er borte. Bildet over 
viser den mest trolige plasseringen av rørgata, basert på en rett linje mellom høydebassenget og 
tre kummer. Et lite område hvor skogen er fjernet styrker også sannsynligheten for at dette er 
traséen til rørgata. 
 
Å gjennomføre dette byttet av areal vil gi en boligtomt som det er mulig å bygge på. I tillegg er 
ikke rørgata til hinder når den løper under en lekeplass. Denne vil kunne nyttes til sitt formål 
uavhengig av rørgata. 
 
Det vil være Kåfjord kommune ved kommuneplanlegger som gjennomfører den mindre 
reguleringsendringen og kommunen vil derfor ikke ha noen utgifter i forbindelse med arbeidet. 
Endringen vil sikre nybygging i kommunen, noe det er behov for. 
 
Foreløpig tidsplan for mindre reguleringsendring: 
 
Vedtak om oppstart      mai 2020 
Utarbeidelse av forslag til mindre endring   juni/juli/august 2020 
Høring av forslag til mindre endring   september 2020 
Vedtak av mindre reguleringsendring  oktober 2020 
 
Tidsplanen kan muligens fremskyndes litt med vedtak september 2020, avhengig av annen 
arbeidsmengde for kommuneplanlegger de kommende månedene. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2019/236 -15 

Arkiv: 29/44 

Saksbehandler:  Bendik Fanghol 

Dato:                 17.04.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
36/20 Formannskap 05.05.2020 

 

Mindre reguleringsendring av Manndalen-Løkvoll 

Henvisning til lovverk: 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Formannskapet vedtar å sende forslag til mindre reguleringsendring datert 16.04.2020 på 

begrenset høring i tre uker til berørte parter og offentlige myndigheter. 

 

Saksopplysninger: 
Formannskapet vedtok mindre endring av reguleringsplanen Manndalen-Løkvoll i møte 
13.02.2020. Siden det har forslagsstiller sett at endringen ikke var god nok og at de hadde glemt 
noen ting. De fremmet derfor ønske om å gjøre en ny mindre endring da byggehøyden var for 
lav, oppskyllingshøyden var satt for høy og arealet kunne utvides noe sørover. 
 
Endringene er som følger: 
 

1. Byggehøyden på felt BKB7 endres fra ti til elleve meter. 
2. Gulvhøyde for bebyggelse for personopphold endres fra kote fire til kote tre. 
3. Arealet for BKB7 utvides med rundt 650 kvadratmeter i sørøstre hjørne. 
4. Arealet for GP2 utvides med rundt 300 kvadratmeter sørover. 

 

Vurdering: 
 
Da forslagsstiller skulle prosjektere byggetiltak på eiendommen fant de ut at høyden på bygget 
ble 80 cm høyere enn det planen tillater. De ønsker derfor å endre høyden fra ti til elleve meter. 
 
Oppskyllingshøyden for flodbølge fra fjellskred er på Løkvoll satt til tre meter for sannsynlighet 
1/1000. Det ble satt bestemmelser om at gulvnivå til bygg med personopphold skulle være fire 
meter i den opprinnelige endringen, men endres nå til tre meter som er korrekt etter NGI sine 
beregninger i rapport 20170309-01-R. 
 
Arealet som ligger mellom den opprinnelige planen og E6 på Løkvoll skulle opprinnelig brukes 
til en gang- og sykkelbru. Dette ble ikke realisert og forslagsstiller ble gjort oppmerksom på at 
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dette kunne tas med i planen, da det ellers ville bli restareal i planen. Arealet endres totalt på 
rundt rett i underkant av én daa fordelt på 300 og 600 kvadratmeter til henholdsvis park- og 
industriformål. 
 
Endringene vil sendes på begrenset høring i tre uker til berørte parter som her vil være naboer og 
gjenboere i direkte tilknytning som kan bli berørt av ny byggehøyde. Den sendes også til de 
offentlige myndighetene med ansvar for oppskyllingshøyde, NVE og til Fylkesmannen i Troms 
og Finnmark. 
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REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MINDRE ENDRING AV 
REGULERINGSPLAN FOR MANNDALEN/LØKVOLL, KÅFJORD KOMMUNE 
 
Dato: 29.11.2019 
 
 

§ 1 Generelt 

a) Gyldighetsområde. I henhold til plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse 
reguleringsbestemmelsene for det området som er avgrenset på plankart, datert 16. 
april 2020. 

 
 

§ 2 Formålene i planforslaget  
 

Bebyggelse og anlegg formål (pbl. §12-5, nr. 1) 
 Forretning/industri      kode: 1812   BKB7 

 
Grønnstruktur (pbl. §12-5, nr. 3) 

 Park        kode: 3050   GP2 
 
PBL § 12-6 - Hensynssoner 

 Høyspentlinjer (faresone § 11-8a)   H370_1 
 Oppskyllingshøyder for fjellskred   H320_1 

 

§ 3 Bebyggelse og anlegg 

3.1 Industri/forretning BKB7 
a) I området tillates oppføring av industribygg og/eller forretningsbygg som krever 

utendørslagring. (§ 12-7, nr. 1).  
b) Bygningene skal ha god materialbruk og gis en utforming med god arkitektonisk 

kvalitet. (§ 12-7, nr. 1). 
c) Bygningene skal fortrinnsvis ha saltak med vinkel mellom 22 og 35 grader. 

Som hovedregel skal møneretningen følge terrenget. (§ 12-7, nr. 1) 
d) Maksimal prosent bebygd areal (%BYA) pr. eiendom er 50%. Tillatt maksimal 

mønehøyde er 11 m. (§ 12-7, nr. 1). 
e) Ved etablering skal tiltakshaver gjøre vurdering om virksomheten forårsaker lukt, 

forurensning og støy og iverksette eventuelle avbøtende tiltak. (§ 12-7, nr. 3)  
f) Utendørslagring skal gis en tiltalende utforming. (§ 12-7, nr. 1)  
g) 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. 
(§ 12-7, nr. 4). 

h) Ved byggesøknad skal det foreligg en illustrasjonsplan som viser bygningens 
plassering, kjøreatkomst, vurdering av byggegrunn og hvordan uteområdene skjermes 
mot innsyn (§ 12-7, nr. 11). 

i) Gulvhøyde for bebyggelse for personopphold tillates ikke lavere enn kote 3. 
j) Miljøverndepartementets retningslinjer for støy i arealplansaker, T-1442, skal følges 

ved realisering av tiltaket (§ 12-7, nr. 11) 
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k) Det skal tas særlig hensyn til hvordan realisering av tiltaket påvirker arealet avsatt til 
campingplass (BC1) og fritids- og turistformål (BFT1) med tanke på utforming, støy 
og innsyn (§ 12-7, nr. 1 og 3). 
 

 
§ 4 Grønnstruktur 

4.1  Park GP2 
a) Innenfor området GP2 skal arealene opparbeides og tilrettelegges som parkområde. 

Innenfor området skal det utarbeides en illustrasjonsplan som skal være 
retningsgivende for hvordan parken skal opparbeides. (§ 12-7, nr. 1, 4 og 11) 

 
 

§ 5 Hensynssoner 
 
5.1 Høyspentlinjer 

a) I områder som på plankartet er vist som høyspentlinjer, merket H370 (rød skravur), 
tillates ikke noen former for tiltak uten godkjenning fra fagmyndighet. 
 

5.2 Oppskyllingshøyde fra fjellskred 
a) I områder som på plankartet er vist som flomfare, merket H320 (rød skravur), tillates 

ikke noen former for tiltak uten godkjenning fra fagmyndighet ved vurdering etter 
teknisk forskrift, TEK17, § 7-3, 2. ledd og § 7-4. 
 

 
 

§ 6 Samferdsel og teknisk infrastruktur 
 
6.1 Byggegrenser 

a) Byggegrenser for riks- og fylkesveier settes til 30 meter, beregnet fra senterlinje veg. 
For kommunale veger settes grensen til 10 meter, beregnet fra senterlinje veg.
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MINDRE REGULERINGSENDRING FOR REGULERINGSPLAN FOR 
MANNDALEN/LØKVOLL, KÅFJORD KOMMUNE 

REGULERINGSBESKRIVELSE 

 

 

 

16. april 2020 

 

Endringer fra forrige endring: 

Forslagsstiller ønsker å endre byggehøyden med en meter for å kunne få gjennomført det tiltaket han 
ønsker. I tillegg vil planområdet utvides med rundt én daa for å ta med et restareal som skulle vært 
med i den forrige endringen. Kotehøyden for gulv for bygninger med personopphold endres fra fire 
til tre meter, da tre meter er den korrekte oppskyllingshøyden. Ellers er planbeskrivelsen den samme 
som ved forrige høring. 

 

 

Lyngseidet

Nordkjosbotn

Skibotn

Olderdalen

Reguleringsområdet 

Oteren
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2 

 

 

 

 

1. Bakgrunn 
 
Eksisterende reguleringsplan for Manndalen/Løkvoll omfatter mesteparten av tettstedet og 
ble vedtatt i Kåfjord kommunestyre den 28.08.15. Nils Petter Blomstereng kontaktet Kåfjord 
kommune med forespørsel om å få endret regulert rasteplass/parkområde til byggeområde 
(forretning/industri). Rasteplass/parkområdet er ikke opparbeidet.  
 
Blomstereng eier bedriftene Total Maskinservice AS og Blomstereng Landbruk og Maskin AS, 
som i dag sysselsetter 7 årsverk. Ekspandering er vanskelig da bedriftene mangler areal til 
forretnings- og verkstedlokaler. 
 
1.1  Beskrivelse av eksisterende situasjon 
 

 
 
Fig. 1 Eksisterende situasjon 
 
Anleggsdrift. Manndalen/Løkvoll er fortsatt preget av anleggsdrift i forbindelse med bygging 
av Nordnestunnelen, som sto ferdig i 2018. Statens vegvesen har i samarbeid med Kåfjord 
kommune bygd vegnettet etter gjeldende reguleringsplan. På sørsiden av E6 er 
avslutningsarbeidet utført. På nordsiden av E6 gjenstår fortsatt oppryddings- og 
avslutningsarbeid.   
 

Planlagt område for 
reguleringsendring

Eksisterende 
industriområde

Kommunalteknisk 
anlegg

E6

N
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Arealbruk. Det aktuelle område for endring (svart stiplet linje på fig. 1) brukes til lagring av 
steinmasser og brakkerigger for NVE og Statens vegvesen. Disse forutsettes fjernes ved 
avslutning av anleggsarbeidet.  
 
Tilstøtende områder. Det aktuelle området for reguleringsendring avgrenses av 
industriområde/vegkryss i vest og av område for kommunalteknisk anlegg i øst. Mot nord og 
sør avgrenses området av vegnett, henholdsvis til kommunal veg og E6. 
 
2. Forslag til endring 
 

       
 
Fig. 2 Gjeldende reguleringsplan         Fig. 3   Forslag til endring 
 
2.1  Vegnettet  
 

Vegnettet opprettholdes som i gjeldende plan. Atkomst til planlagt forretnings-
/industriområdet skal skje fra Garver Hansens veg og er vist med piler på fig. 3 og på 
plankartet. 

 
2.2  Arealbruk.  
 

Total Maskinservice AS søker om å benytte arealet mellom E6 og Garver Hansens veg 
til kombinasjonsformålet forretning/industri. Arealbehovet angis til rundt 7,0 da.  
Endringen vil omfatte at rasteplass for trailere (ca. 3,9 da) og del av parkområde (ca. 
3,2 da) utgår.  

 
2.3 Virkninger av endringene.  
 

Planlagte rasteplass for trailere vil utgå. 
Næringsetablering er generelt viktig for Kåfjord kommune og etablering av 
forretning/industri vil framstå som en forlengelse av eksisterende industriområde. 

SR Rasterplass
3.9 daa.

GP2 Park
4.5 daa.

BKT1 Kom.tek 
anlegg
1.7 daa.

N N

Garver Hansens veg

E6

Garver Hansens veg

E6
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Planlagt rasteplass (3,7 da) for trailere vil utgå, men har ikke samme aktualitet i dag 
som da planen ble vedtatt i 2015. 

 
Parkområde reduseres. 
Parkområde er i gjeldene plan vist på begge sider av Garver Hansens veg med 
størrelse på 12,3 da nedenfor vegen og 4,5 da ovenfor. Det er det øverste 
parkområdet, som ligger mellom E6 og Garver Hansens veg, som vil bli berørt av 
reguleringsendringen. Området vil reduseres fra 4,5 da til 1,3 da. Parkområdet har 
først og fremst visuell betydning, men liten betydning for opphold med sin nærhet til 
E6 og høyspentlinje. Det tilrås at restarealet (1,3 da) gis en tiltalende utforming 
sammen med tilstøtende område for kommunalt avløpsanlegg i øst (1.7 da). 
 

2.4  Fareområde høyspentlinje.  
 

Eksisterende høyspentlinje berører nåværende endring og opprettholdes som i 
gjeldende plan uten endringer. 

 
2.5  Fareområde oppskyllingshøyde for fjellskred.  
 
  I gjeldende plan er nåværende forslag berørt av oppskyllingshøyde for fjellskred (1000-års 

skred). NGI har imidlertid foretatt en ny vurdering av oppskyllingshøyde i 2018, som 
medfører at nåværende endringsforslag blir liggende utenfor beregnet oppskyllingshøyde for 
1000-års skred. En liten del av parkområdet berøres av 5000-års skred, men dette har ingen 
konsekvenser da det ikke skal oppføres bygninger i området. 

 
 2.6 Reguleringsbestemmelser.  
 

Det er utformet reguleringsbestemmelser for det nye byggeområdet (BKB7). Bestemmelsene 
har samme innhold som bestemmelser i kombinasjonsområder i gjeldende plan.  
 
Bestemmelsene til fareområde for høyspentlinje er de samme som i gjeldende plan.  
 
Bestemmelser for fareområde for fjellskred er de samme som i gjeldende plan.
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2020/242 -7 

Arkiv: 35/109 

Saksbehandler:  Stine Pedersen 

Dato:                 21.04.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
37/20 Formannskap 05.05.2020 

 

Utredning av F-sak 7/20 -  Utsatt sak - Anmodning om tilbakebetaling av 
kloakkavgift på 35/109 

Henvisning til lovverk: 
 
Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gàivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon 
komuuni av 24.04.2017 
Standard abonnementsvilkår, administrative og tekniske bestemmelser vedtatt i K-sak 26/11 
Forurensingsforskriften 
Forurensingslova 
Plan- og bygningsloven 
Foreldelseslova 
Lov om offentlig forvaltning 
 
Vedlegg 
1 Rapport 

 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Saka tas til orientering, og vedlegg til F-sak 7/20 som fremmes til ny behandling med nytt 
saksnummer. 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Sak 7/20 ble behandlet i Kåfjord formannskap den 20.03.2020, med følgende vedtak: 
«Saken utsettes, formannskapet ber administrasjonen om ny utredning 
Administrasjon og varaordfører går i dialog med berørte parter 
Saksbehandler er tilstede på neste møte» 
 
Saka har tidligere vært lagt frem til behandling for Utvalg for miljø, drift og utvikling den 
22.01.2019, der saka ble utsatt inntil tilstanden av avløpsrørene var utredet og avklart. Lyngstad 
ble i vedtaket gitt fritak for avløpsavgift f.o.m 01.01.2019 og inntil saka er avgjort. 
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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 i fra/plomberes. Ved å 
gi dispensasjon fra forskriften, undergraves prinsippet om selvkost og likebehandling. 
Forskriften ble vedtatt april 2017. Her henvises også til andre saker som behandles etter samme 
forskrift. Likebehandling er essensiell også i denne saka, og det er viktig å få ryddet opp i 
tilfeller som hos Lyngstad/Myrland. Saken er også prinsipielt viktig, da vedtak i saka vil skape 
presedens for liknende saker 
 
I saksutredning til 7/20, tilrår kommunaldirektøren at Lyngstad/Myrland gis tilbakebetalt etter 
hjemmel i Foreldelesloven § 2: 3 år tilbake (2016, 2017 og 2018): 19 791,60 (24 739,50 inkl 
mva). Beklageligvis er det gjort en feil justering av tilbakebetalingsbeløpet i tidligere 
saksbehandling, som nå er kontrollert opp mot KOMTEK. Korrekte tall fremgår av tabell. 
I tillegg har eiendommen fått fritak for 2019 og pr nå første kvartal 2020. Dette utgjør foreløpig 
9 435,83, men øker til saka er avklart. 
 
Kloakkavgift 2016 2017 2018 2019 2020 

(1. 
kvartal) 

Sum 
eks mva 

Fastavgift, år 2 350,00 2 467,00 2 400,00 2350,00 531,50  
Areal  
(130 m²) 

31,38 
4 097,40 

34,01 
4 421,20 

31,20 
4 056,00 

 37,06  

Areal* 
(205 m²) 

   31,00 
6 355,00 

37,06 
1 899,33 

 

       
Sum tilbake 6 447,40 6 888,20 6 456,00   19 791,60 
Sum fritak  
til d.d 

    
8 705,00 

 
730,83 

 
9 435,83 

Total kostnad  
eks mva 

      
29 227,40 

* Arealet er økt etter arealkartlegging gjennomført i 2018/2019 
 
Rapport på tidslinje og korrespondanse legges ved utredningen 
 
Sak 7/20 fremmes til ny behandling i eget saksfremlegg, og vil få nytt saksnummer. 
 

Vurdering: 
 
Ny utredning endrer kun beløpet på tilbakebetaling i kommunaldirektørens innstilling til vedtak, 
da det ikke fremkommer øvrige nye momenter i saka. 
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RAPPORTTYPE: Vedlegg til 

saksbehandling 

Saksmappe:  

DATO: 31.03.2020 

Saksbehandler: Stine Pedersen 

2017/95 

 

 Hjemmel: Ingen   

Utvalg: Kåfjord formannskap 

Kåfjord kommunestyre 

Møtedato: KF: 28.04.2020 

KS: 18.06.2020 

Tittel:  

Oversiktsrapport til formannskapssak 7/20 – Anmodning om tilbakebetaling av kloakkavgift på eiendom 

35/109 

Bakgrunn: 

Per Steinar Lyngstad og Linda Myrland henvendte seg til kommunen den 24.05.2018 etter at de var blitt 

oppmerksom på at kun de av 5 boliger i området betalte både slam- og kloakkavgift. De søkte da om å få 

tilbakebetalt innbetalte kommunale avgifter, kr. 121 520,40 inkl mva fra 1997, da de mener de ikke skal betale 

for begge deler.  

Jfr vedtatte forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Kåfjord, inntrer gebyrplikten idet en abonnent tilkobles 

kommunalt vann- eller avløpsanlegg. Forskriften skiller ikke mellom slamavskilt avløpsvann eller råkloakk. 

Søknaden ble avslått administrativt. Avslaget ble påklaget etter 3 måneder, i henhold til Lov om offentlig 

forvaltning § 29 er klagefristen 3 uker på enkeltvedtak 

Administrasjonen vurderte saka til å ha stor betydning og fremmet derfor saka på nytt, i hht Lov om offentlig 

forvaltning § 31. 

 

I henhold til Foreldelsesloven § 2 er den alminnelige foreldelsesfristen 3 år.  

Lyngstad ble gitt fritak fra og med 01.01.2019 og inntil saka er avgjort 

 

 

Tidslinje: 

Dato Korrespondanse Kommentar 

18.05.2018 Epost fra PSL direkte til saksbehandler KK Besvart samme dag av saksbehandler KK. 

22.05.2018 Epost fra PSL direkte til saksbehandler KK Utfyllende opplysninger fra PSL 

24.05.2018 Epost fra PSL direkte til SP, kopi til KK 

Søknad om tilbakebetaling 

Etterlyser svar. 

Besvart samme dag av SP med opplysninger om at 

henvendelsen blir besvart tidligst uka etter pga 

møtevirksomhet 

31.05.2018 Forvaltningsmelding til PSL Stor arbeidsbyrde gjorde at saker måtte vente en tid. 

Forventet behandlet innen juni 2018 

20.06.2018 Avslag på søknad om tilbakebetaling  Avslaget hadde klagerett i henhold til 

forvaltningsloven (FVL) § 28.  

Klagefrist 3 uker i hht FVL § 29 

GÁIVUONA SUOHKAN 

KÅFJORD KOMMUNE 

KAIVUONON KOMUUNI 
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23.08.2018 Tlf og epost fr Troms takst – feil på avløp 

Magne Isaksen 

Besvart samme dag 

24.08.2018 Filming av avløp, felles kum på eiendom 

35/136 

På grunn av at utløpet lå under vannspeilet, ble det 

ikke filmet fra kum og til kommunalt nett. 

27.08.2018 Rapport av filming sendt Troms takst v/ 

takstmann 

 

17.09.2018 Epost fra PSL til kommunen Anke på avslag «Søknad om tilbakebetaling...» 

20.09.2018 Forvaltningsmelding sendt PSL Stor arbeidsbyrde gjorde at saker måtte vente en tid, 

foreløpig frist november 2018 

03.12.2018 Forvaltningsmelding sendt PSL Forlenget saksbehandlingstid grunnet arbeidsmengde 

og redusert bemanning i administrasjonen 

I perioden oktober 2018 til oktober 2019, hadde administrasjonen redusert bemanning i 50 %. Først i oktober 2019 ble 

det tatt inn vikar for å ivareta daglige henvendelser, slik at saksbehandling og prosjektoppfølging kunne prioriteres 

høyere 

04.01.2019 Brev fra kommunen til PSL Anke tas ikke til følge da den kom inn etter klagefrist 

10.01.2019 Møte PSL og kommunen Etter ønske fra PSL 

11.01.2019 Referat sendt 11.01.2019 til PSL  PSL ønsket noen endringer i referatet som ble 

korrigert og sendt ut samme dag. 

11.01.2019 Saksframlegg til HMDU  Møte 22.01.2019 

16.01.2019 Likelydende brev sendt til eiere av 

eiendommer i Fossen 

Vedrørende private avløpsanlegg i Fossen 

20.01.2019 Tilbakemelding på fellesbrev vedr private 

avløpsanlegg i Fossen 

e-post 

22.01.2019 Saka behandlet i HMDU 3/19 Utsatt inntil tilstanden på avløpsrørene var utredet og 

avklart. 

28.01.2019 Tilbakemelding på fellesbrev Telefonkontakt  

31.01.2019 Særutskrift på sak 3/19 Saka utsatt inntil tilstanden på rør ble avklart 

PSL fritatt for avgift fra og med 01.01.2019 inntil 

saka er avklart 

13.02.2019 PSL oversendte tilleggsopplysninger:  Korrespondanse av 1998/1999 

22.02.2019 PSL etterlyser svar hos saksbehandler SP Besvart samme dag, opplysningene tas med i den 

videre saksbehandlingen 

27.02.2019 PSL etterlyser status Besvart samme dag med henvisning til vedtak i 

HMDU og informasjon om fremdrift 

Kommunens inspeksjonskamera sluttet å virke, og det måtte anskaffes nytt.  

14.05.2019 Saksframlegg til HMDU vedrørende 

anskaffelse av nytt inspeksjonskamera 

Dekkes av driftsrammen 

20.05.2019 Forvaltningsmelding sendt eiere av kum på 

eiendom 35/136 

Grunnet stor arbeidsmengde tar saksbehandlingen noe 

lengre tid. Samtidig informeres det om at kommunens 

avløpskamera var defekt og det bes om midler til å 

skaffe nytt 

16.06.2019 Bestilling av kamera gjennomført etter 

kort anbudsrunde 

Leveringstid ca 3 uker 

10.09.2019 Filming av rørledningene ut fra privat kum  

110



 

  Side 3 av 3 

(i hht HMDU-sak) på eiendom 35/136 

20.09.2019 Brev fra kommunen til eier av avløpskum 

på eiendom, 35/136 

Informasjon om status, samt rapport av gjennomført 

filming Forventet saksbehandlingstid oppgitt; 

Utgangen av 2019 

02.12.2019 Saksframlegg til UMDU, klagesak 

Lyngstad 

Delvis medhold, tilbakebetaling i hht Foreldeleseslova 

Tilleggsopplysninger 1998/1999 tatt med. 

02.12.2019 Saksframlegg til UMDU – Privat 

avløpsanlegg på eiendom 35/136 (Magne 

Isaksen) 

 

10.12.2019 Møte UMDU  

13.12.2019 Særutskrift klagesak PSL, behandlet i 

UMDU 

Saka gikk videre til Formannskapet. 

13.12.2019 Særutskrift Privat avløpsanlegg tilsendt 

berørte grunneiere. 

 

Pga lang saksliste ble ikke saka behandlet i formannskapets møte den 13.02.2020, men utsatt til møte i mars. 

12.03.2020: Covid 19 - pandemi 

20.03.2020 Særutskrift Formannskapet, F-sak 7/20 Saka utsettes 

Formannskapet ber om ny utredning 

Administrasjon og varaordfører går i dialog med 

berørte parter 

Saksbehandler tilstede på neste møte 

 

Stine Pedersen 

Ingeniør VVA 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2020/242 -8 

Arkiv: 35/109 

Saksbehandler:  Stine Pedersen 

Dato:                 22.04.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
38/20 Formannskap 05.05.2020 

 

Ny behandling av utsatt sak (F-sak 7/20) Anmodning om tilbakebetaling av 
kloakkavgift på 35/109 

Henvisning til lovverk: 
 
Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gàivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni av 
24.04.2017  
Standard abonnementsvilkår, administrative og tekniske bestemmelser vedtatt i K-sak 26/11  
Forurensingsforskriften  
Forurensingslova  
Plan- og bygningsloven  
Foreldelseslova 
Lov om offentlig forvaltning 
 
Vedlegg 
1 Saksframlegg Utredning av F-sak 7/20 
2 Rapport 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Per Steinar Lyngstad og Linda Myrland gis tilbakebetaling av kloakkavgift for 2016, 2017 

og 2018 (3 år) i henhold til Foreldelsesloven § 2 sum: 24 739,50 inkl mva 
2. Kostnaden belastes driftskapitlet for avløp 615.353.  
3. Boligen på eiendom 35/109 blir fremdeles tilkoblet privat avløpsanlegg på eiendom 35/136, 

og skal dermed betale for slamtømming til Avfallsservice AS.  
 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Kåfjord formannskap vedtok i møte den 20.03.2020 følgende: 
Saken utsettes, formannskapet ber administrasjonen om ny utredning. 
Administrasjon og varaordfører går i dialog med berørte parter 
Saksbehandler er tilstede på neste møte. 
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Saka ble behandlet i Hovedutvalg for Miljø, drift og utvikling i møte den 22.01.2019, der 
Rådmannens innstilling falt og det ble gjort følgende vedtak:  
1. Saken utsettes inntil tilstanden på avløpsrørene er utredet og avklart  
2. Lyngstad/Myrland betaler ikke kommunal avløpsavgift fra og med 01.01.2019 og fram til saka er 

avgjort. 
 

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 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»  
 
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 deretter om et møte med kommunen for å drøfte saken. Dette møtet ble gjennomført 
10.01.2019.  
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.  
 
Våren 2018 ble Per og Linda klar over at bare boligen på eiendom 35/109 blir belastet med 
kloakkavgift fra kommunen og ikke alle 3 boligene som deler avløpskum. De øvrige betaler kun 
slamavgift til Avfallsservice AS.  
Dette gjelder også boliger på eiendommene 35/59 og 35/29 (Isaksen og Dalvik). 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 kommunalt 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.  
 
I UMDU sak 40/19 ble det vedtatt at husstandene på eiendommene 35/39, 35/136 og 35/109, som er 
tilknyttet samme private avløpsanlegg, må etablere ny slamavskiller med infiltrasjonsanlegg på 
eiendom 35/136. Avløpsanlegget ansees som et privat anlegg, og frakobles det kommunale 
ledningsnettet. Boligene belastes da kun for slamtømmeavgift, tiltaket krever utslippstillatelse 
 
Jfr Lov om forledelse av fordringer (Foreldelsesloven), § 2, er den alminnelige foreldelsesfristen 3 
år. Beklageligvis ble det i saksfremlegget gjort feil i beregningene, dette er nå korrigert. Dette utgjør, 
etter korrigering i hht KOMTEK for eiendom 25/109: 19 791,60 ekskl mva (24 739,50 inkl mva) 
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Den 13.02.2019 oversendte Per Steinar Lyngstad over 2 dokument datert henholdsvis 03.12.1998 og 
08.12.1998, der Linda Myrland tilskriver kommunen vedrørende dobbel belastning på avgifter og 
ber om å få refundert tilknytningsavgiften på kr. 2 691,-. Kommunen svarer den 08.12.1998, og 
opplyser at hus/ bygninger som knyttes til kommunal ledning skal betale avgift. Hvordan huseieren 
velger å tilknytte seg offentlig nett vil ikke endre på avgiften, da avgiften betales for å være 
tilknyttet. Saka skal være behandlet i Teknisk hovedutvalg den 30.01.1999, men det har ikke lykkes 
kommunen å finne saksutredningen på dette.  
Disse opplysningene ansees således ikke å ha betydning for saka, utover at det bekrefter at det 
tidligere har vært kontakt mellom Myrland og kommunen. Det er heller ikke funnet dokumenter om 
saka etter korrespondanse i 1998.  
 
Per Steinar Lyngstad og Linda Myrland har fått midlertidig fritak fra gebyrplikten inntil saka er 
avklart, gjeldende fra 01.01.2019  
 

Vurdering: 
 
Saken er prinsipielt viktig, og administrasjonen valgte å fremme 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.  
Ved å gi dispensasjon fra forskriften undergraves prinsippet om selvkost og likebehandling. Her 
henvises også til andre saker som behandles etter samme forskrift. Dispensasjoner skaper presedens 
for den videre saksbehandling. Likebehandling er essensiell også i denne saken, og det er viktig å få 
ryddet opp i tilfeller som hos Lyngstad/Myrland slik at eventuelt andre kommende saker behandles 
likt.  
For anmodningen om tilbakebetaling, gis det anledning i Foreldelsesloven og kreve avgifter 3 år 
tilbake i tid. Vurderinger som er gjort for 20 år siden, vil ikke nødvendigvis være førende for i dag 
 
Ny utredning/ rapport viser at det ikke er innkommet nye momenter i saken, utover at 
tilbakebetalingsbeløpet er korrigert.
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2020/242 -7 

Arkiv: 35/109 

Saksbehandler:  Stine Pedersen 

Dato:                 21.04.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
 Formannskap  

 

Utredning av F-sak 7/20 -  Utsatt sak - Anmodning om tilbakebetaling av 
kloakkavgift på 35/109 

Henvisning til lovverk: 
 
Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gàivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon 
komuuni av 24.04.2017 
Standard abonnementsvilkår, administrative og tekniske bestemmelser vedtatt i K-sak 26/11 
Forurensingsforskriften 
Forurensingslova 
Plan- og bygningsloven 
Foreldelseslova 
Lov om offentlig forvaltning 
 
Vedlegg 
1 Rapport 

 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Saka tas til orientering, og vedlegg til F-sak 7/20 som fremmes til ny behandling med nytt 
saksnummer. 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Sak 7/20 ble behandlet i Kåfjord formannskap den 20.03.2020, med følgende vedtak: 
«Saken utsettes, formannskapet ber administrasjonen om ny utredning 
Administrasjon og varaordfører går i dialog med berørte parter 
Saksbehandler er tilstede på neste møte» 
 
Saka har tidligere vært lagt frem til behandling for Utvalg for miljø, drift og utvikling den 
22.01.2019, der saka ble utsatt inntil tilstanden av avløpsrørene var utredet og avklart. Lyngstad 
ble i vedtaket gitt fritak for avløpsavgift f.o.m 01.01.2019 og inntil saka er avgjort. 
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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 i fra/plomberes. Ved å 
gi dispensasjon fra forskriften, undergraves prinsippet om selvkost og likebehandling. 
Forskriften ble vedtatt april 2017. Her henvises også til andre saker som behandles etter samme 
forskrift. Likebehandling er essensiell også i denne saka, og det er viktig å få ryddet opp i 
tilfeller som hos Lyngstad/Myrland. Saken er også prinsipielt viktig, da vedtak i saka vil skape 
presedens for liknende saker 
 
I saksutredning til 7/20, tilrår kommunaldirektøren at Lyngstad/Myrland gis tilbakebetalt etter 
hjemmel i Foreldelesloven § 2: 3 år tilbake (2016, 2017 og 2018): 19 791,60 (24 739,50 inkl 
mva). Beklageligvis er det gjort en feil justering av tilbakebetalingsbeløpet i tidligere 
saksbehandling, som nå er kontrollert opp mot KOMTEK. Korrekte tall fremgår av tabell. 
I tillegg har eiendommen fått fritak for 2019 og pr nå første kvartal 2020. Dette utgjør foreløpig 
9 435,83, men øker til saka er avklart. 
 
Kloakkavgift 2016 2017 2018 2019 2020 

(1. 
kvartal) 

Sum 
eks mva 

Fastavgift, år 2 350,00 2 467,00 2 400,00 2350,00 531,50  
Areal  
(130 m²) 

31,38 
4 097,40 

34,01 
4 421,20 

31,20 
4 056,00 

 37,06  

Areal* 
(205 m²) 

   31,00 
6 355,00 

37,06 
1 899,33 

 

       
Sum tilbake 6 447,40 6 888,20 6 456,00   19 791,60 
Sum fritak  
til d.d 

    
8 705,00 

 
730,83 

 
9 435,83 

Total kostnad  
eks mva 

      
29 227,40 

* Arealet er økt etter arealkartlegging gjennomført i 2018/2019 
 
Rapport på tidslinje og korrespondanse legges ved utredningen 
 
Sak 7/20 fremmes til ny behandling i eget saksfremlegg, og vil få nytt saksnummer. 
 

Vurdering: 
 
Ny utredning endrer kun beløpet på tilbakebetaling i kommunaldirektørens innstilling til vedtak, 
da det ikke fremkommer øvrige nye momenter i saka. 
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RAPPORTTYPE: Vedlegg til 

saksbehandling 

Saksmappe:  

DATO: 31.03.2020 

Saksbehandler: Stine Pedersen 

2017/95 

 

 Hjemmel: Ingen   

Utvalg: Kåfjord formannskap 

Kåfjord kommunestyre 

Møtedato: KF: 28.04.2020 

KS: 18.06.2020 

Tittel:  

Oversiktsrapport til formannskapssak 7/20 – Anmodning om tilbakebetaling av kloakkavgift på eiendom 

35/109 

Bakgrunn: 

Per Steinar Lyngstad og Linda Myrland henvendte seg til kommunen den 24.05.2018 etter at de var blitt 

oppmerksom på at kun de av 5 boliger i området betalte både slam- og kloakkavgift. De søkte da om å få 

tilbakebetalt innbetalte kommunale avgifter, kr. 121 520,40 inkl mva fra 1997, da de mener de ikke skal betale 

for begge deler.  

Jfr vedtatte forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Kåfjord, inntrer gebyrplikten idet en abonnent tilkobles 

kommunalt vann- eller avløpsanlegg. Forskriften skiller ikke mellom slamavskilt avløpsvann eller råkloakk. 

Søknaden ble avslått administrativt. Avslaget ble påklaget etter 3 måneder, i henhold til Lov om offentlig 

forvaltning § 29 er klagefristen 3 uker på enkeltvedtak 

Administrasjonen vurderte saka til å ha stor betydning og fremmet derfor saka på nytt, i hht Lov om offentlig 

forvaltning § 31. 

 

I henhold til Foreldelsesloven § 2 er den alminnelige foreldelsesfristen 3 år.  

Lyngstad ble gitt fritak fra og med 01.01.2019 og inntil saka er avgjort 

 

 

Tidslinje: 

Dato Korrespondanse Kommentar 

18.05.2018 Epost fra PSL direkte til saksbehandler KK Besvart samme dag av saksbehandler KK. 

22.05.2018 Epost fra PSL direkte til saksbehandler KK Utfyllende opplysninger fra PSL 

24.05.2018 Epost fra PSL direkte til SP, kopi til KK 

Søknad om tilbakebetaling 

Etterlyser svar. 

Besvart samme dag av SP med opplysninger om at 

henvendelsen blir besvart tidligst uka etter pga 

møtevirksomhet 

31.05.2018 Forvaltningsmelding til PSL Stor arbeidsbyrde gjorde at saker måtte vente en tid. 

Forventet behandlet innen juni 2018 

20.06.2018 Avslag på søknad om tilbakebetaling  Avslaget hadde klagerett i henhold til 

forvaltningsloven (FVL) § 28.  

Klagefrist 3 uker i hht FVL § 29 

GÁIVUONA SUOHKAN 

KÅFJORD KOMMUNE 

KAIVUONON KOMUUNI 

Rapport 
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23.08.2018 Tlf og epost fr Troms takst – feil på avløp 

Magne Isaksen 

Besvart samme dag 

24.08.2018 Filming av avløp, felles kum på eiendom 

35/136 

På grunn av at utløpet lå under vannspeilet, ble det 

ikke filmet fra kum og til kommunalt nett. 

27.08.2018 Rapport av filming sendt Troms takst v/ 

takstmann 

 

17.09.2018 Epost fra PSL til kommunen Anke på avslag «Søknad om tilbakebetaling...» 

20.09.2018 Forvaltningsmelding sendt PSL Stor arbeidsbyrde gjorde at saker måtte vente en tid, 

foreløpig frist november 2018 

03.12.2018 Forvaltningsmelding sendt PSL Forlenget saksbehandlingstid grunnet arbeidsmengde 

og redusert bemanning i administrasjonen 

I perioden oktober 2018 til oktober 2019, hadde administrasjonen redusert bemanning i 50 %. Først i oktober 2019 ble 

det tatt inn vikar for å ivareta daglige henvendelser, slik at saksbehandling og prosjektoppfølging kunne prioriteres 

høyere 

04.01.2019 Brev fra kommunen til PSL Anke tas ikke til følge da den kom inn etter klagefrist 

10.01.2019 Møte PSL og kommunen Etter ønske fra PSL 

11.01.2019 Referat sendt 11.01.2019 til PSL  PSL ønsket noen endringer i referatet som ble 

korrigert og sendt ut samme dag. 

11.01.2019 Saksframlegg til HMDU  Møte 22.01.2019 

16.01.2019 Likelydende brev sendt til eiere av 

eiendommer i Fossen 

Vedrørende private avløpsanlegg i Fossen 

20.01.2019 Tilbakemelding på fellesbrev vedr private 

avløpsanlegg i Fossen 

e-post 

22.01.2019 Saka behandlet i HMDU 3/19 Utsatt inntil tilstanden på avløpsrørene var utredet og 

avklart. 

28.01.2019 Tilbakemelding på fellesbrev Telefonkontakt  

31.01.2019 Særutskrift på sak 3/19 Saka utsatt inntil tilstanden på rør ble avklart 

PSL fritatt for avgift fra og med 01.01.2019 inntil 

saka er avklart 

13.02.2019 PSL oversendte tilleggsopplysninger:  Korrespondanse av 1998/1999 

22.02.2019 PSL etterlyser svar hos saksbehandler SP Besvart samme dag, opplysningene tas med i den 

videre saksbehandlingen 

27.02.2019 PSL etterlyser status Besvart samme dag med henvisning til vedtak i 

HMDU og informasjon om fremdrift 

Kommunens inspeksjonskamera sluttet å virke, og det måtte anskaffes nytt.  

14.05.2019 Saksframlegg til HMDU vedrørende 

anskaffelse av nytt inspeksjonskamera 

Dekkes av driftsrammen 

20.05.2019 Forvaltningsmelding sendt eiere av kum på 

eiendom 35/136 

Grunnet stor arbeidsmengde tar saksbehandlingen noe 

lengre tid. Samtidig informeres det om at kommunens 

avløpskamera var defekt og det bes om midler til å 

skaffe nytt 

16.06.2019 Bestilling av kamera gjennomført etter 

kort anbudsrunde 

Leveringstid ca 3 uker 

10.09.2019 Filming av rørledningene ut fra privat kum  
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(i hht HMDU-sak) på eiendom 35/136 

20.09.2019 Brev fra kommunen til eier av avløpskum 

på eiendom, 35/136 

Informasjon om status, samt rapport av gjennomført 

filming Forventet saksbehandlingstid oppgitt; 

Utgangen av 2019 

02.12.2019 Saksframlegg til UMDU, klagesak 

Lyngstad 

Delvis medhold, tilbakebetaling i hht Foreldeleseslova 

Tilleggsopplysninger 1998/1999 tatt med. 

02.12.2019 Saksframlegg til UMDU – Privat 

avløpsanlegg på eiendom 35/136 (Magne 

Isaksen) 

 

10.12.2019 Møte UMDU  

13.12.2019 Særutskrift klagesak PSL, behandlet i 

UMDU 

Saka gikk videre til Formannskapet. 

13.12.2019 Særutskrift Privat avløpsanlegg tilsendt 

berørte grunneiere. 

 

Pga lang saksliste ble ikke saka behandlet i formannskapets møte den 13.02.2020, men utsatt til møte i mars. 

12.03.2020: Covid 19 - pandemi 

20.03.2020 Særutskrift Formannskapet, F-sak 7/20 Saka utsettes 

Formannskapet ber om ny utredning 

Administrasjon og varaordfører går i dialog med 

berørte parter 

Saksbehandler tilstede på neste møte 

 

Stine Pedersen 

Ingeniør VVA 
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