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GÁIVUONA SUOHKAN 
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KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2019/291 -55 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Greta Larsen 

Dato:                 08.05.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
37/20 Kåfjord kommunestyre 15.05.2020 

 

Søknad om midlertidig permisjon fra UMDU 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven § 7-9 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Legges fram uten innstilling. 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Mikaela Reinikainen søker om midlertidig permisjon fra utvalget UMDU der hun er fast medlem i 
grupperingen AP/H, fra dagens dato og fram til sommer 2021, hun søker ikke fritak som 
varamedlem i UOO, der hun er siste varamedlem i samme gruppering. 
Årsak til fritakssøknad er 100% jobb og deltidsstudier.  
 
Medlemmer i Hovedutvalget for Miljø, Drift og Utvikling 
Medlemmer Parti: Varamedlem: Parti: 
AP / H       
1. Nils O. Larsen AP 1. Jens I. Simonsen H 
2. Dagfinn Lyngstad        AP 2. Inghild Blomstereng AP 
3. Mikaela Reinikainen H 3. Arnt Furubakken AP 
    4. Ann Evy Løkvoll AP 
    5. Magnus Mathiassen H 
        
Krf / MDG       
4. Bjørn-Even 
Salamonsen KRF 1. Eldbjørg Nilsen KRF 

    2. Knut Skomedal MDG 
    3. Gunter Scholz MDG 
        
SP       
5. Even Steinlien SP 1. Hanne Gundersen SP 
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    2. Torstein Jenssen SP 
    3. Lena Gamvoll SP 
        
Ungdområd:       

Emil Johansen UR Sondre Hovdenak 
Isaksen UR 

        
 
Hvis kommunestyret innvilger fritak, må kommunestyret ta stilling til om det skal velges nytt fast 
medlem til UMDU, hvis ikke varamedlem skal innkalles fast i perioden.  
 
Kommuneloven  
§ 7-9.Uttreden og fritak  
Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han 
eller henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for vervet 
midlertidig eller for resten av valgperioden.  
Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om grunnlaget for søknaden var kjent på det 
tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt. Den som ikke har nådd stemmerettsalderen, 
har krav på fritak hvis han eller hun søker om det.  
En folkevalgt som har fått innvilget midlertidig fritak, har ikke rett til å tre inn igjen i vervet før 
fritaksperioden er over. 

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

 

Arkivsaksnr.: 2020/212 -7 

Arkiv: X43 

Saksbehandler:  Silje Renate Pedersen 

Dato:                 04.05.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
38/20 Kåfjord kommunestyre 15.05.2020 

 

Forslag på Skjønnsmedlem for Kåfjord kommune 

Henvisning til lovverk: 
Skjønnsprosesslovens § 14 
 
Vedlegg 
1 Valg av skjønnsmedlemmer 2021-2024 - Kommunenes forslag 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Knut Ivar Nilsen foreslås som skjønnsmedlem. 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Knut Ivar Nilsen har vært skjønnsmedlem siden 2008, og har kunnskap innenfor bla. takst, 
eiendom, landbruk. Som mangeårig medlem har han også fått erfaring innenfor flere av 
områdene som departementet ønsker kompetanse på. 
 
I samtale 04.05.2020 opplyser Knut Ivar Nilsen at han fortsatt ønsker å stille som 
skjønnsmedlem. Det foreligger også ny vandelskontroll av kandidaten fra samme dato. 
 
Viser til vedlegg for informasjon om tidsfrist mv. 
 
 

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

E-post 
 

 
postmottak@tffk.no Tffk.no   
 

  
  

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste 
nedenfor. 
   
   

 
 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   20/15158-9 Tine   Maggi Roska 

   
27.04.2020 

 

VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER 2021-2024 - KOMMUNENES FORSLAG 

Viser til brev sendt kommunene 17. desember 2019, orientering til kommunene om meddommervalg og 
skjønnsmedlemmer. 
 
Valg av skjønnsmedlemmer fremgår av skjønnsprosesslovens §14.  
Det understrekes at forslaget fra kommunene skal inneholde navn, adresse, fødselsnummer, telefon 
arbeid/privat, stilling og yrke, samt angivelse av hva vedkommende er særlig kyndig i, dersom dette ikke 
fremgår tilstrekkelig av yrkesbetegnelsen.  
 
Departementet fremhever at domstolene har uttrykt at de i liten grad har bruk for skjønnsmenn med 
alminnelig kompetanse.  
De ønsker kompetanse knyttet til ulike sider av verdifastsettelse, bruk og drift av fast eiendom, plan- og 
reguleringsprosesser, kunnskap om bygg- og anleggsvirksomhet, samt innen regnskap.  
 
Det samlede forslag fra kommunene bør inneholde 20% flere navn enn det som skal velges. 
Det bes om at det foretas vandelskontroll av foreslåtte skjønnsmedlemmer forut for behandling i 
kommunestyret. 
 
Antall skjønnsmenn i Finnmark fordeles slik på domssogn/kommuner; 
 
Hammerfest domssogn 19:  
Hammerfest 12  
Kvalsund 1  
Måsøy 1  
Hasvik 1  
Nordkapp 4 
 
Alta domssogn 27:  
Alta 26  
Loppa 1 
 
Indre-Finnmark 23:  
Kautokeino 5 
Karasjok 5  
Porsanger 7  
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Tana 5  
Nesseby 1 
 
Øst-Finnmark 38:  
Vadsø 10  
Sør-Varanger 17  
Vardø 4  
Båtsfjord 3  
Berlevåg 1  
Gamvik 1  
Lebesby 2 
 
 
Antall skjønnsmenn i Troms fordeles slik på domssogn/kommuner:  
 
Ofoten 6:  
Gratangen 1 
Lavangen 2  
Salangen 3  
 
Trondenes 43:  
Harstad 25  
Ibestad 4 
Kvæfjord 9  
Tjeldsund 5 
 
Nord-Troms 39:  
Tromsø 25 
Balsfjord 3 
Karlsøy 1  
Kvænangen 1 
Kåfjord 1 
Lyngen 2 
Nordreisa 3 
Skjervøy 2 
Storfjord 1  
 
Senja 42: 
Bardu 4  
Berg 3  
Dyrøy 4  
Lenvik 13 
Målselv 7 
Sørreisa 4  
Torsken 3  
Tranøy 3  
 
Fristen for kommunene til å sende sine forslag settes til 1. juni 2020. 
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Med hilsen 
 
Tine   Maggi Roska 
   
   

 
         
 

 
 
Kopi:  
-Øst-Finnmark tingrett 
-Hammerfest tingrett 
-Alta tingrett 
-Indre Finnmark tingrett 
-Hålogaland lagmannsrett  
-Tingrettene i Troms 
-Jordskifterettene i Troms 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
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Mottakere: 
KARASJOGA GIELDA / KARASJOK KOMMUNE 
GAMVIK KOMMUNE 
ALTA KOMMUNE 
PORSANGER KOMMUNE 
MÅSØY KOMMUNE 
SØR-VARANGER KOMMUNE 
HAMMERFEST KOMMUNE 
BÅTSFJORD KOMMUNE 
NORDKAPP KOMMUNE 
LEBESBY KOMMUNE 
DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE 
GUOVDAGEAINNU SUOHKAN / KAUTOKEINO KOMMUNE 
HASVIK KOMMUNE 
UNJARGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 
LOPPA KOMMUNE 
BERLEVÅG KOMMUNE 
VADSØ KOMMUNE 
VARDØ KOMMUNE 
HARSTAD KOMMUNE / HÁRSTTÁID SUOHKAN 
NORDREISA KOMMUNE 
KÅFJORD KOMMUNE GAIVUONA SUOHKAN 
STORFJORD KOMMUNE 
SENJA KOMMUNE 
KVÆNANGEN KOMMUNE 
Ibestad kommune 
SKJERVØY KOMMUNE 
KARLSØY KOMMUNE 
MÅLSELV KOMMUNE 
TROMSØ KOMMUNE 
KVÆFJORD KOMMUNE 
SØRREISA KOMMUNE 
DYRØY KOMMUNE 
LAVANGEN KOMMUNE LOABÁGA SUOHKAN 
SALANGEN KOMMUNE 
BALSFJORD KOMMUNE 
BARDU KOMMUNE 
GRATANGEN KOMMUNE 
LYNGEN KOMMUNE 
DIELDDANUORI SUOHKAN - TJELDSUND KOMMUNE 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2020/212 -4 

Arkiv: X43 

Saksbehandler:  Einar Pedersen 

Dato:                 29.04.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
39/20 Kåfjord kommunestyre 15.05.2020 

 

Sammenslåing av forliksrådene i Nord-Troms 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Sammenslåing av forliksråd 

 
 

Kommunedirektørens innstilling:  
Kåfjord kommune slutter seg til anbefalingen fra Nord-Troms lensmannsdistrikt om ett 
forliksråd felles for alle kommunene i Nord-Troms. 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Saken har blitt behandlet i Nord-Troms regionråd som har bedt Nord-Troms lensmannsdistrikt  
foreta en utredning om organisering av forliksrådet. Utredningen følger vedlagt. 
 
Nord-Troms lensmannsdistrikt har kommet frem til at ett forliksråd er det mest ønskelige. Av 
vedlagte skriv fra lensmannsdistriktet fremkommer det at det er få saker per år per 
enkeltkommune, i alle fall om 2019 er et «normal-år». Selv om sakstilfanget sees samlet for 
regionen fremstår antallet saker, ca 50, som forholdsvis lavt. Medlemmenes kompetanse og 
motivasjon veiertungt, og at de mener at et størst mulig sakstilfang vil sikre dette.  
 
Saken har også vært drøftet i Rådmannsutvalget for Nord-Troms med unntak av Kvænangen 
kommune som ikke var representert i møtet den 29.4.2020. Rådmannsutvalget var samlet i sin 
tilslutning til lensmannens anbefaling om et forliksråd for hele regionen. 

Vurdering: 
Saksmengde pr enkeltkommune pr år er lavt og gir et lite erfaringsgrunnlag. Forliksrådet bør ha 
betydelig større saksmende for å opparbeide seg et erfaringsgrunnlag. Kommunedirektøren 
støtter konklusjonen fra Nord-Troms lensmannsdistrikt om et felles forliksråd for kommunene i 
Nord-Troms. 
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TROMS POLITIDISTRIKT   

     
Post: Postboks 6132, 9291 Tromsø Tlf.: 77796000 Org. nr.: 974769425  
E-post: post.troms@politiet.no Faks: 77796001 www.politi.no 

SAMMENSLÅING AV FORLIKSRÅDENE I NORD-TROMS 

Det vises til oppdrag der Nord-Troms regionråd har bedt Politiet om å utarbeide en faktabasert 
utredning med fordeler og ulemper med de ulike modellene, jf. deres protokoll fra 
regionrådsmøte 24.03.20. 
 
Bakgrunn: 
Nord-Troms lensmannsdistrikt (NTLD) har sekretariatsfunksjon for seks forliksråd, ett i hver 
kommune i Nord-Troms. Hver kommune har ansvar for å få frivillige til å påta seg viktige verv 
som leder, medlem og vara til respektive forliksråd. Det vil si at kommunene må velge 6 
representanter til Forliksrådet hvert fjerde år. Det er til sammen 36 mennesker spredt om i 
distriktet. På grunn av frafall (flytting, endret livs-/arbeidssituasjon og lignende) i løpet av 
perioden kan kommunene være nødt til å velge nye representanter også underveis.  
 
I tillegg oppnevner kommunene faste møtefullmektiger som kan møte på vegne av en part i en 
forliksrådssak. Møtefullmektiger blir typisk brukt av større selskaper som har tilhold andre 
steder i landet. 
 
Arbeidsmengden i de ulike forliksrådene fremstår slik for 2019: 
 
 
Forliksråd: 

 
Antall saker totalt: 

 
Fraværsdommer: 

Behandling i 
forliksrådet: 

Nordreisa 123 109 14 
Skjervøy 73 67 6 
Lyngen 47 37 10 
Storfjord 33 24 9 
Kåfjord 20 13 7 
Kvænangen 10 9 1 

 
Som det fremgår av denne oversikten, er det kun et fåtall av sakene som ender opp med 
behandling i forliksrådet. Fraværsdommene blir behandlet av forliksrådssekretæren og 
signeres av forliksrådslederen, men blir aldri drøftet i forliksrådet.  
 

TROMS POLITIDISTRIKT  

 

Nord-Troms Regionråd DA  
Hovedveien 2 
9151 Storslett 
 

 

 

Deres referanse: 
Protokoll RR 24.03.20 
 
 
 

 Vår referanse: 
RWI005 
 

Sted, Dato 
Storslett, 06.04.20 
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   Side 2/3 
 

Ingen av forliksrådene anses å ha tilstrekkelig antall saker til at man får bygget opp 
kompetansen nevneverdig. Flere av forliksrådene har dyktige medlemmer som gjør en god 
innsats, enkelte har også hatt vervet i flere omganger og på den måten opparbeidet seg 
erfaring. Sakstilfanget er imidlertid avgjørende for at medlemmene skal kunne utvikle seg og 
bli gode i faget. 
 
Det tilbys et to dagers kurs for forliksrådsmedlemmene en gang hvert år, der kursavgift, 
reiseutgifter, kost og losji dekkes. NTLD har oppfordret samtlige forliksråd til å melde seg på 
opplæringen, men ser at langt fra alle deltar. Enkelte forliksrådsmedlemmer har hevdet at det 
er uaktuelt å delta så lenge tapt arbeidsfortjeneste ikke dekkes. Problemstillingen har vært 
behandlet politisk tidligere, og den klare beskjeden fra Politidirektoratet (POD) er at det 
foreløpig ikke vil komme endringer her. 
 
POD har satt som mål at forliksrådssakene behandles innen 90 dager fra mottak. For å unngå 
unødvendig mye administrasjon rundt behandling av forliksrådssaker, er det et ønske at man 
samler opp flere saker til møtene som berammes, slik at medlemmene ikke må møte så ofte. 
Sett hen til det antall saker som er behandlet i møte i 2019, er det klart at om man skal 
behandle sakene innen 90 dager, vil forliksrådet ikke kunne behandle mange saker i samme 
møte. Sakstilflyten er jevn gjennom hele året, men det er likevel ikke mulig å forutsi når de 
ulike sakene kommer. 
 
Forslag: 
På bakgrunn av det lave antall saker som behandles av hvert forliksråd, har NTLD ønsket å 
foreslå en sammenslåing av forliksrådene. To alternative modeller er trukket frem: Enten at 
alle seks forliksråd slås sammen til ett, eller at de tre nordligste kommunene går sammen 
(Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy) og de tre sørligste kommunene går sammen (Kåfjord, 
Storfjord og Lyngen). 
 

 Ett forliksråd: 
Forliksrådet vil behandle cirka 50 saker i møte hvert år. Man vil kunne behandle 5 saker på 
hvert møte dersom man har møte hver måned og trekker fra ferieperioder, alternativt 10 saker 
på hvert møte dersom man har møte annenhver måned. Med ett forliksråd må man påregne 
noe lengre reisevei for partene. Kommunene skal i samråd kun oppnevne 6 representanter 
inkludert varamedlemmer. Møtefullmektiger kommer i tillegg. Representantene kan velges 
blant alle innbyggerne i hele Nord-Troms; sannsynligheten er derfor stor for at man får tak i 
gode kandidater som er motivert for vervet. Man vil også i større grad unngå inhabilitet ved at 
man har valgt representanter fra hele distriktet. 
 

 To forliksråd: 
Basert på 2019-tallene vil det nordligste forliksrådet behandle cirka 20 saker hvert år, mens 
det sørligste forliksrådet vil behandle cirka 25. Man må påregne noe lengre reisevei enn med 
dagens ordning, men likevel kortere enn om man opererer med ett forliksråd. Kommunene må 
i samråd velge 12 representanter, i tillegg til møtefullmektiger. Også med denne løsningen vil 
utvalget av potensielle representanter være større enn med dagens ordning, og man vil også 
her i større grad unngå inhabilitet.  
 

 Felles for begge forslagene: 
Siden partene normalt skal møte opp i forliksrådet når saken deres er berammet, jf. 
tvisteloven § 6-6, er nærhet til innbyggerne en viktig faktor. Behandling i forliksrådet skal 
legge til rette for at partene ved mekling eller dom får løst saken "enkelt, hurtig og billig", jf. 
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   Side 3/3 
 

tvisteloven § 6-1. En lengre reisevei vil for enkelte både vanskeliggjøre og fordyre 
behandlingen av en sak i forliksrådet.  
 
NTLD er av den oppfatning at økt kompetanse i forliksrådet likevel veier tyngre enn hensynet 
til kort reisevei. Dette fordi enkeltmennesker normalt ikke benytter seg av forliksrådet "i det 
daglige". Å ha en sak i forliksrådet er noe som heldigvis skjer sjeldent, og når det først skjer 
skal man være trygg på at forliksrådet håndterer saken riktig, både faktisk og rettslig. Økt 
kompetanse i forliksrådet vil sikre det.  
 

 Valg av møtested: 
Forliksrådet kan i samråd med forliksrådssekretæren vurdere hvor forliksrådet skal avholde 
møtet. Det kan for eksempel opprettes to-tre ulike møteplasser på strategiske plasser i 
regionen der møtene kan avholdes. Møtested kan vurderes fra møte til møte, rullere fast eller 
velges på annet vis. Uansett foreslår vi at man benytter seg av møtested enten i politiets 
lokaler eller i kommunale lokaler, slik at man unngår store leiekostnader. 
Forliksrådsmedlemmene vil få dekket eventuelle reiseutgifter. Vi er kjent med at andre 
forliksråd i landet i langt større grad benytter seg av videomøter, slik at man sjelden trenger å 
tenke på avstander og geografi når møter berammes. En slik ordning er foreløpig ikke på plass 
i NTLD, men vi undersøker saken videre og vil implementere forenklende skritt der det er 
mulig. 
 

 Valg av representanter: 
Hvordan valget av representanter gjennomføres, er selvfølgelig opp til 
kommunene/regionrådet å vurdere. NTLD ønsker imidlertid å presisere at representantene 
som velges må være klar over at dette er et viktig verv der man anmodes om å delta i 
opplæring. Vervet er ikke egnet for personer som er mye på reise og sjelden har tid til å delta i 
møter. Vi ønsker så langt det er mulig å unngå utskiftninger i fireårsperioden. Motivasjon og 
evne er derfor etter vår mening viktigere enn geografi. Det er ingenting i veien for at 
hovedtyngden av medlemmene er fra samme kommune. På grunn av habilitet kan det være 
hensiktsmessig med noe geografisk spredning, men den trenger ikke være jevn. Dette antar vi 
uansett vil utjevnes over tid. Videre er det et krav om at representantene har egen PC som de 
kan bruke ved behov før, under og etter møter, og at de har tilstrekkelige kunnskaper til å 
bruke nødvendige programmer og nettsider.  
 
NTLDs anbefaling: 
NTLD har kommet frem til at ett forliksråd for hele regionen er det mest ønskelige. 
Medlemmenes kompetanse og motivasjon veier tungt, og vi mener et størst mulig sakstilfang 
vil sikre det.  
 
NTLD har tro på at Regionrådet i alle tilfeller finner en løsning som gjør forliksrådsarbeidet 
bedre rustet til å håndtere fremtidens saker, og ser frem til videre samarbeid med 
forliksrådene om det viktige arbeidet som nedlegges der. 
 
 

Med vennlig hilsen 
 
 
Ragnhild With 
Seksjonsleder sivile oppgaver 
Nord-Troms lensmannsdistrikt
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Arkivsaksnr.: 2015/545 -227 

Arkiv: C83 

Saksbehandler:  Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 28.04.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
28/20 Formannskap 05.05.2020 
40/20 Kåfjord kommunestyre 15.05.2020 

 

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 

 
 

Saksprotokoll i Formannskap- 05.05.2020  

Behandling: 
Ordfører Bernt E. I. Lyngstad redegjorde for sak. 
Einar Eriksen Krf: Veldig bra belyst sak, men arrangement skal ikke være på kommunens 
eiendom. 
Svein O. Leiros: Berømmer saksbehandler med en god og grundig saksbehandling. 
Jimmy Blomli UR: Ungdomsrådet er positiv til saken, og ønsker å inkludere alle. 
Ordfører Bernt E. I. Lyngstad: Viktig med mangfold, inkludering og toleranse. 
 
Jens A. Butter Simonsen H kom med følgende endringsforslag: 
Pkt.1: Kåfjord kommune flagger ved rådhuset i anledning Nord-Troms Pride 6.juni 2020. etter 
komma strykes. 
 
Einar Eriksen Krf kom med følgende forslag: 
Kåfjord kommune flagger ikke med Pride-flagget 6.juni 2020. 
Dette begrunnes blant annet i at det ikke arrangeres på kommunal grunn, slik loven åpner for. 
 
Kommunedirektørens innstilling med endring, ble vedtatt med 4 stemmer, Krf sitt forslag falt da 
det fikk 1 stemme. 
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Vedtak: 
1. Kåfjord kommune flagger ved rådhuset i anledning Nord-Troms Pride 6. juni 2020.  
2. Regnbueflagg kjøpes inn over kommunens kulturbudsjett. 
3. Kåfjord kommune iverksetter arbeidet med å utarbeide egne retningslinjer for flagging 

ved kommunens offentlige bygninger. 
 
 
 
 
 
 
 

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

liknende årlige arrangementer. 
5. Regnbueflagg kjøpes inn over kommunens kulturbudsjett. 
6. 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 
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 - 
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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.  
 
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 
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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).   
 
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.   
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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 
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 
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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.   
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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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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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Arkivsaksnr.: 2015/1642 -20 

Arkiv: 210 

Saksbehandler:  Håkon Jørgensen 

Dato:                 08.05.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
41/20 Kåfjord kommunestyre 15.05.2020 

 

Økonomirapport pr. 30/4-2020 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Økonomirapport april 2020 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 
Kommunestyret tar vedlagte økonomirapport pr. 30. april 2020 til orientering. 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Økonomirapporten legges fram som vedtatt av kommunestyre i sak 99/19. Der fremgår det at 
slik rapportering skal gjøres pr. 30. april og pr. 31. august. 
 
I tillegg til denne rapporteringen fra kommunedirektøren til kommunestyret foregår det 
månedlig en intern administrativ rapportering fra kommunalsjefene til kommunedirektøren. 
Denne interne rapporteringen gjøres etter samme mal som den kommunestyret får. Forskjellen 
er at vi da går litt dypere inn i organisasjonen og vurderer helt ned på ansvarsnivå. 
 
Vedlagte rapport er bygd opp slik:  
Kap. 1 – omhandler utviklingen for Kåfjord kommune som helhet. Dette er skrevet av økonomileder 
og kommunaldirektør.  
 
Kap. 2 – omhandler Sentraladministrasjonen og er skrevet av økonomileder og kommunaldirektør. 
 
Kap. 3-6 - omfatter de tjenesteproduserende enhetene i kommuner og er ført i penn av 
kommunalsjefene.  
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1 Kåfjord 

1.1 Innledning 
I møte den 19.12.2019 sak nr. 99/2019 behandlet kommunestyret  "Budsjett 2020 -
 Økonomiplan 2021 - 2023". Av vedtakspunkt nr. 18 fremgår det at: "Periodisert regnskap 
sammenholdt med periodisert budsjett fremlegges for kommunestyret pr. 30/4 og 31/8". 

Sykefravær 

  
Sykefraværet i Kåfjord kommune som helhet for perioden 01.01.-30.04.2020 var på 
9,05 %.Sammenlignet med samme periode i 2019 har vi hatt en nedgang i sykefraværet på 
1,47 prosentpoeng. Det tilsvarer en nedgang 13,97 prosent. 
Når det gjelder arbeidet med sykefravær så vil nærværsgruppene revitaliseres og starte opp 
arbeidet i nær framtid, og det legges opp til tett dialog med legetjenesten m.h.t. 
sykemeldingspraksis. 
Det arbeides også tett med NAV Arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten i avdelinger med 
arbeidsmiljøutfordringer. 
Enkeltavdelinger har tatt direkte kontakt med kommuneoverlegen med ønske om tettere 
dialog vedr. enkeltarbeidstakere. 
  

2020.04.29 - Økonomirapport april - hele kommunen 

  Beskrivelse Måned 1 - 4 
(B) 

Måned 1 - 4 
(R) 

Måned 1 - 4 
(A) 

Måned 1 - 4 
(A%) 

  Kåfjord      

 Skatt på formue og 
inntekt  -17 833 000 -18 107 000 -275 000 -2 

 Eiendomsskatt  -2 724 000 -3 052 000 -328 000 -12 

 Rammetilskudd  -39 142 000 -41 537 000 -2 395 000 -6 

 Refusjon 
sykepenger  -905 000 -2 402 000 -1 496 000 -165 

 Andre inntekter  -21 498 000 -20 843 000 655 000 3 

 SUM INNTEKTER  -82 102 000 -85 941 000 -3 839 000 -5 

 Fast lønn  40 957 000 41 356 000 399 000 1 

 Vikarer  2 052 000 1 483 000 -569 000 -28 

 Vikar ved 
sykefravær  884 000 1 456 000 572 000 65 

 Vikar ved ferier  159 000 46 000 -113 000 -71 

 Ekstrahjelp  941 000 1 432 000 491 000 52 

 Overtid  447 000 735 000 288 000 64 

 Annen lønn  3 243 000 3 341 000 97 000 3 

 SUM LØNN  48 682 000 49 848 000 1 165 000 2 

 Pensjon og 
personalforsikringer  8 163 000 8 385 000 222 000 3 

 TOTALE 
LØNNSUTGIFTER  56 846 000 58 232 000 1 387 000 2 
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  Beskrivelse Måned 1 - 4 
(B) 

Måned 1 - 4 
(R) 

Måned 1 - 4 
(A) 

Måned 1 - 4 
(A%) 

 Kjøp av varer og 
tjenester  18 066 000 19 186 000 1 120 000 6 

 Andre utgifter  7 289 000 7 358 000 69 000 1 

 Betalte renter  2 679 000 1 992 000 -687 000 -26 

 Betalte avdrag  3 545 000 3 516 000 -29 000 -1 

 SUM TOTALE 
UTGIFTER  88 425 000 90 283 000 1 859 000 2 

 RESULTAT  6 322 000 4 343 000 -1 980 000 -31 

Økonomisk avvik 

Totale inntekter: De totale inntektene har et positivt avvik på 3,8 millioner kr. Ordinære 
skatteinntekter samt eiendomsskatt visen en merinntekt på ca. 0,6 millioner kroner. 
Rammetilskuddet ligger 2,4 millioner over budsjettet. Refusjon sykepenger viser en 
merinntekt på ca. 1,5 millioner, mens posten "andre inntekter" viser en svikt på 0,7 millioner 
kroner. Inntektssituasjonen er dermed  mer positiv enn tilsvarende periode forrige år hvor de 
totale inntektene kun oversteg budsjettet med kr. 33000,-. 
Skatt på formue og inntekt er likevel ca. 700 000,- under april forrige år, mens 
rammetilskuddet er 2,2 millioner over. Disse 2,2 millionene må imidlertid sees opp mot 
ekstrabevilgningen på 1,8 millioner som kompensasjon for ekstrautgifter knyttet til 
pandemien. Om en ser bort fra ekstrabevilgningen utgjør merinntekten sammenlignet med 
perioden i fjor  kr 400.000,-. 
I hvilken grad korona-krisen påvirker skatteinntektene i kommunen vil avklares i løpet av de 
kommende månedene. Nå er det for tidlig å vite noe eksakt om dette. 
Totale utgifter: Totalt sett så ligger utgiftene nesten 1,9 millioner over budsjettet.  
Overskridelsen på lønn bidrar med ca 1,4 mill kr til overforbruket. 
Lønnsutgifter: 
Fast lønn er over budsjett med kr. 399 000,-, mens denne utgiften i 2019 var under budsjett 
med kr. 25 000,-. Samtidig så har bruken av vikarer gått ned fra 1,9 millioner i 2019 til 1,5 
millioner nå. Og i forhold til budsjett så ligger vi nå kr. 569 000,- under. 
Vikar ved sykefravær har også blitt sterkt redusert. Fra 2,3 millioner i 2019 til 1,5 millioner 
nå. Imidlertid så ble dette vikarbudsjettet redusert fra 1,2 millioner pr. april 2019 til 0,9 
millioner pr. april nå. Slik at selv om vikarbruken her er redusert så ligger merforbruket på 
denne lønnsarten 572 000,- over budsjett. Om refusjon sykepenger tas med i vurderingen så så 
ligger det likevel et overskudd her på 0,9 millioner når merforbruk på vikarer for sykefravær 
sees opp mot merinntekt på refusjon sykefravær. 
Når det gjelder posten ekstrahjelp så er utviklingen her negativ sett opp mot fjoråret. Vi har et 
lavere budsjett enn da men utgiftene har økt. Merforbruket øker fra kr. 123000 i 2019 til kr. 
491000 nå. 
Også posten overtid har litt negativ utvikling. Fra et merforbruk på 622000 i 2019 til et 
merforbruk kr. 735000 nå. 
Totalt sett er merforbruket på lønn etter pensjon på kr. 1 387 000,- som innebærer en 
overskridelse av budsjettet med 2%. Sammenlignet med 2019 så er det en nedgang i 
merforbruk på lønn på kr. 255 000,-. Når det da tas hensyn til refusjon sykepenger så har vi et 
mindreforbruk på lønn på kr. 109 000,-. ved utgangen av april. 
Pr. april 2019 så var de totale lønnsutgiftene i kommunen på kr. 59 432 000,-. For samme 
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periode i 2020 er beløpet 58 232 000,-. Om dette justeres for lønnsvekst på 3 % for perioden 
så er den reelle reduksjonen i lønnsutgiftene på kr. 2 982 000,- fra 2019 til 2020. 
Forholdet mellom totalt budsjettert lønn og totalt utbetalt lønn pr. 30/4 i etatene er slik: 

 Sentraladministrasjonen - mindre forbruk kr. 251 000,- 
 Oppvekst - merforbruk kr. 1 210 000,- 
 Omsorg - merforbruk kr. 1 060 000,- 
 Utvikling - mindre forbruk kr. 139 000,- 
 Drift - merforbruk kr. 548 000,-. 

Kjøp av varer og tjenester viser et mer forbruk på 1,1 millioner. "Andre utgifter" er omtrent i 
balanse med et merforbruk på kr. 69 000,-. Av utgiftene til disse to gruppene så kan kr. 
639 000,- henføres til koronatiltakene som er påløpt men hittil ikke budsjettert. 
Renter og avdrag har et samlet mindre forbruk på 0,7 millioner. Disse postene er ikke 
periodisert ut fra betalingstidspunkter og indikerer ikke en besparelse. Likevel så er dagens 
rentenivå vesentlig lavere enn det som ble forutsatt i budsjettet. Differansen er på ca. 0,6 %. 
Dette vil gi oss en rentegevinst på 5-600 tusen kroner om det lave rentenivået videreføres ut 
året. 
Avvik økonomi kapitalbudsjett 
Det er ved utgangen av mai investert for 9,7 mill. kroner. Årets planlagte investeringer er på 
21,1 mill. kr. 

Tiltak, oppfølgning mv 

Kommunens administrative ledelse har hatt en grundig gjennomgang av vedtatt budsjett 2020 
og regnskapsutviklingen i 1. kvartal. Underveis ha de ulike drifteenhetsledere vært involvert. 
Dette ble presentert på et møte mellom kommunedirektørens ledergruppe og politisk ledelse 
ved ordfører og utvalgsledere den 24. april. 
I kommunedirektørens ledermøte den 30. april ble ulike tiltak drøftet og besluttet iverksatt: 
Prosess med budsjettreguleringer innenfor kommunalsjefenes ansvarsområde iverksettes.. 
Endringer som følge av reguleringene skal fremlegges til politiske behandling i den grad de 
faller utenfor kommunedirektørens fullmakter eller at det må iverksettes tiltak som må eller 
bør behandles politisk. 
Øvrige strakstiltak som skal iverksettes 
Innkjøpsstopp 
Alt utenom det å dekke helt nødvendige innkjøp av rekvisita, medisiner o.l. Den enkelte 
kommunalsjef klar dette nærmere for sine driftsledere. 
Holde stillinger som blir ledig vakant 
Kommunalsjef vurderer dette i hvert enkelt tilfelle når stillinger blir ledige. Eksisterende 
skjema tilpasses slik at vurderinger tydeliggjøres bedre. Lønn/personal og kommunedirektør 
lager utkast til slik skjema innen fredag 8. mai. 
redusert deltakelse i eksterne kurs / konferanser mv 
Inntil videre skal det legges opp til deltakelse kun i helt nødvendige kurs. Driftsleder 
forelegger deltakelse på kurs til kommunalsjef for godkjenning 
begrense reisevirksomhet 
Inntil videre skal det legges opp til svært begrenset og helt nødvendig reisevirksomhet. 
Eventuelle behov forelegges kommunalsjef for godkjenning 
prioriteringsregler ved endringer i forhold til normal driftssituasjon’ 
Prinsippet «trafikklys-metoden» eller lignende, 
grønt  =  normalsituasjon 
gult    =  litt redusert i forhold til normalsituasjonen 
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rødt   =  kritisk 
Det er nødvendig å gjøre involverende prosesser i egne sektorer. Prinsippene kommer til bruk 
i forbindelse med fravær av personell, ledighet, sykefravær, tjenestereiser mv. 
Prosjekt-regnskap – fakturering av lønn. 
I prosjektregnskap skal det også inkluderer lønn for eget personell. Dette følger den enkelte 
kommunalsjef opp. 

Politiske vedtak 

Kommunestyret vedtok ved budsjettbehandlingen for 2020 at det skulle foretas en uspesifisert 
innsparing innenfor sentraladministrasjonen på kr. 300 000,- samt at 
oppvekstadministrasjonen skulle reduseres med kr. 250 000,-. 
Utover dette så har driftsavdelinga en utfordring på å netto ca 1,3 millioner som det ikke ble 
funnet løsning på i budsjettprosessen for budsjettåret 2020. 
Kommunestyret fikk i møte de 27. februar informasjon om at kommunens regnskapsresultat 
for 2019 ville ende opp med et underskudd på 8,6 millioner kr. I den forbindelse gjorde 
kommunestyret slikt vedtak: 
"Årets drift i 2020 må tilpasses slik at drifta gir et resultat som gjør oss i stand til å dekke 
minst halvpartene av underskuddet i 2019." 
Vedtakets pkt 2 betyr at Kåfjord kommune skal avlegge regnskap for 2020 med 
mindreforbruk (overskudd) på ca. kr. 4,3 mill. 
  

Vurdering 

De økonomiske utfordringene i Kåfjord kommune er store. 2019 endte med et stort 
merforbruk. Vi hadde et for høyt forbruk i 2019 og dette er ikke noe som ble fikset ved 
overgangen til 2020. Det betyr i praksis at det høye forbruket i 2019 ble med inn i 2020 som 
et "overheng" som en oppgave som må løses i 2020 og 2021. 
Økonomirapporten pr. april 2020 viser at vi totalt sett - når det tas hensyn til refunderte 
sykepenger - er i balanse mht lønn i kommunen. Det ser ut for at vi har store utfordringer når 
det gjelder å oppnå de inntektene som det er budsjettert med. Selv om inntektssituasjonene ser 
bedre ut nå enn tilsvarende periode i 2019 så må vi holde fokus på området og luke bort 
urealistiske inntekter. Når det gjelder flyktningetjenesten så er vel budsjettert med nesten 2 
mill. kr. for mye i inntekter. 
Kommunestyrets vedtak som innebærer at vi må dekke 4,3 millioner av fjorårets merforbruk i 
inneværende år blir, i lys av de utfordringene som vi har pr. i dag, krevende å få til. 
Som en ekstra usikkerhet har vi koronasituasjonen. Vi har fått ca. 1,9 millioner i ekstra 
overføringer fra staten til å dekke disse utgiftene. Ved utgangen av april har vi brukt ca. 0,7 
millioner av dette. Hva vi må bruke framover er uklart, og om vi får noe mer i statlige 
overføringer til dette er det vel foreløpig ikke lagt opp til fra regjeringen. 
Som et positivt element i denne situasjonen kommer det vedtatte OU-prosjektet. Stikkord i 
denne saken er: 
Fremtidig økonomisk bærekraft – hensiktsmessig organisering, tjenestetilbud – effektivisere 
av arbeidsprosesser og rutiner – teknologi / digitalisering, involvering, kommunikasjon 
Arbeidet med å finne løsninger på de økonomiske utfordringene er startet. Administrasjonen 
har hatt en grundig gjennomgang av alle sider i budsjettet. Dette ble presentert på et møte 
mellom kommunedirektørens ledergruppe og politisk ledelse ved ordfører og utvalgsledere 
den 24. april. I etterkant av dette har kommunalsjefene igangsatt en prosess med 
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budsjettreguleringer innenfor sine områder. Disse reguleringene vil ble fremlagt til politiske 
behandling i den grad vi ser at de faller utenfor kommunedirektørens mandat eller at det må 
iverksettes tiltak som må eller bør behandles politisk. 
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2 SENTRALADMINISTRASJONEN 

2.1 Sektor 

Månedsrapport sykefravær 

Sykefraværet innenfor Sentraladministrasjonen var på 2,56 % ved utgangen av april. Dette er 
lavt og tilfredsstillende. 

2020.04.29 - Økonomirapport etatene - april 

  Beskrivelse Måned 1 - 4 
(B) 

Måned 1 - 4 
(R) 

Måned 1 - 4 
(A) 

Måned 1 - 4 
(A%) 

  
SENTRALADMINISTRASJONEN      

 Refusjon sykepenger  0 -74 000 -74 000 0 

 Andre inntekter  -228 000 -381 000 -153 000 -67 

 SUM INNTEKTER  -228 000 -455 000 -227 000 -100 

 Fast lønn  3 132 000 2 956 000 -177 000 -6 

 Vikarer  2 000 0 -2 000 -100 

 Ekstrahjelp  72 000 65 000 -7 000 -10 

 Overtid  13 000 2 000 -11 000 -85 

 Annen lønn  148 000 126 000 -23 000 -16 

 SUM LØNN  3 367 000 3 149 000 -219 000 -7 

 Pensjon og 
personalforsikringer  1 142 000 1 110 000 -32 000 -3 

 TOTALE LØNNSUTGIFTER  4 510 000 4 259 000 -251 000 -6 

 Kjøp av varer og tjenester  4 545 000 3 899 000 -646 000 -14 

 Andre utgifter  1 366 000 1 448 000 82 000 6 

 SUM TOTALE UTGIFTER  10 421 000 9 607 000 -814 000 -8 

 RESULTAT  10 193 000 9 152 000 -1 041 000 -10 

Økonomisk avvik 

De totale inntektene innenfor sentaladministrasjonen er 227 000,- over budsjettet. 
Kommunene i Nord-Troms hadde et felles prosjekt med å få de nye kommunenumrene inn i 
datasystemene. Kåfjord var "vertskommune" for prosjektet og fikk ekstrautgifter med 
prosjektet. Disse utgiftene ble sendere refundert fra de andre kommunene. Dette forklarer 
merinntektene. 
På den andre siden så fikk vi også merutgifter til kjøp av varer og tjenester. Denne 
merutgiften kan ikke ses av økonomoversikten for etaten. Dette kommer av et totalt sett lavere 
forbruk på gruppen "Kjøp av varer og tjenester" enn budsjettert. Merutgiften fremgår 
imidlertid spesifisert på IT-Området. 
Samtlige lønnsposter er under budsjett og samlet mindreforbruk på lønn inklusive pensjon er 
på kr. 251 000,-. 
Sammenlignet med 2019 så har de totale lønnsutgiftene i etaten gått ned med kr. 380 000,-. 
for samme periode. 
Kjøp av varer og tjenester er under budsjett med 646 000 kroner. Andre utgifter er over 
budsjett med kr. 82000,-. 
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Kommunestyret har vedtatt et uspesifisert nedtrekk av budsjettrammen til 
Sentraladministrasjonen med kr. 300000,-. Forbruket hittil peker mot at vi er  i rute i så måte. 

Tiltak, oppfølgning mv 

Som i de øvrige etatene så skal budsjettet til Sentraladministrasjonen reguleres og arbeidet 
med dette er igangsatt. 

Vurderinger 

Det konkluderes med at den økonomiske situasjonen innenfor Sentraladministrasjonen er 
under kontroll. 
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3 OPPVEKST 

3.1 Sektor 

Månedsrapport sykefravær 

For perioden 01.01.20-30.04.20 er sykefravær som følger: 
I denne rapporteringen trekkes først og fremst fram virksomheter med lavt sykefravær. Her 
har vært lavt sykefravær over tid noe som er svært bra! 
Birtavarre barnehage: 3,4% 
Olderdalen barnehage: 3,8% 
Olderdalen skole: 4% 
  
Manndalen skole og Goržži Mánáidgárdi/Fossen barnehager er de virksomhetene innenfor 
oppvekst med høyest sykefravær. 
Manndalen skole har et sykefravær 14,8% og Goržži Mánáidgárdi/Fossen barnehage på 18%. 
I fjor hadde Fossen barnehage et sykefravær på vel 30% i samme periode. 
Tiltak: 
Nærværsgruppene vil revitaliseres og starte opp arbeidet i nær framtid, og det legges opp til 
tett dialog med legetjenesten. Det arbeides også tett med NAV Arbeidslivssenter og 
bedriftshelsetjenesten. Barnehager og skoler har vært stengt en lang periode pga korona. 
  
  

2020.04.29 - Økonomirapport etatene - april 

  Beskrivelse Måned 1 - 4 
(B) 

Måned 1 - 4 
(R) 

Måned 1 - 4 
(A) 

Måned 1 - 4 
(A%) 

  OPPVEKST      

 Refusjon 
sykepenger  -342 000 -935 000 -593 000 -173 

 Andre inntekter  -3 546 000 -1 784 000 1 763 000 50 

 SUM INNTEKTER  -3 889 000 -2 718 000 1 170 000 30 

 Fast lønn  12 989 000 13 256 000 267 000 2 

 Vikarer  440 000 357 000 -82 000 -19 

 Vikar ved 
sykefravær  342 000 441 000 99 000 29 

 Vikar ved ferier  2 000 7 000 5 000 250 

 Ekstrahjelp  517 000 928 000 411 000 79 

 Overtid  6 000 191 000 185 000 3 083 

 Annen lønn  127 000 207 000 81 000 64 

 SUM LØNN  14 423 000 15 389 000 965 000 7 

 Pensjon og 
personalforsikringer  1 923 000 2 168 000 245 000 13 

 TOTALE 
LØNNSUTGIFTER  16 346 000 17 557 000 1 210 000 7 
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  Beskrivelse Måned 1 - 4 
(B) 

Måned 1 - 4 
(R) 

Måned 1 - 4 
(A) 

Måned 1 - 4 
(A%) 

 Kjøp av varer og 
tjenester  2 175 000 1 599 000 -576 000 -26 

 Andre utgifter  147 000 120 000 -27 000 -18 

 SUM TOTALE 
UTGIFTER  18 668 000 19 275 000 608 000 3 

 RESULTAT  14 779 000 16 557 000 1 778 000 12 

Økonomisk avvik 

Samlet overforbruk på all lønn inkludert pensjon: 1207000 hvorav 99 000 er overforbruk på 
lønn ved sykefravær, overforbruk av fast lønn er på 269 000,- overforbruk på ekstrahjelp er på 
411 000 og overforbruk annet fravær utgjør 295 000.  Det er også et overforbruk på lønn til 
lærlinger på 78 000,-. 
Isolert for april måned er det overforbruk på 28 000,- på fast lønn i oppvekstsektoren noe som 
er en forbedring sammenlignet med overforbruk fast lønn så langt i år. Vikarutgiftene er 
fortsatt for høye. Det jobbes med å tilpasse seg årets budsjett og virksomheter med 
overforbruk følges ekstra opp. Oppvekstadministrasjonen er redusert med 40% stilling som 
følge av budsjettreduksjon på ansvar 203. 
Manndalen skole har samlet et overforbruk på all lønn inkl pensjon så langt i år på 353 000. 
Skolen får 342 000,- mer i inntekter i refusjon sykelønn enn budsjettert. Dette gir et 
overforbruk på 11 000,- samlet sett. Manndalen skole har overforbruk på fast lønn. Dette 
henger sammen med manglende ompostering av lønn svangerskapsvikariat. Den samme 
manglende omposteringen gjelder også SFO. SFO har et mindreforbruk i lønn. Denne feilen 
skal være rettet opp i  og skal være i orden fra mai. Dette gjør at Manndalen skole og SFO er i 
balanse pr april. Knyttet til foreldremøter på kveldstid har skolen fått høye overtidsutgifter på 
118 000,-. 
Olderdalen skole og SFO har et samlet overforbruk på ca. 157 000,- på fast lønn. Samlet 
overforbruk på lønn er på 374 000,-. Det største overforbruket er for januar og februar. Skolen 
har gjort grep etter det og er på bedringens vei. Isolert for mars har Olderdalen skole 
underforbruk etter å ha satt inn tiltak for å komme i økonomisk balanse. Dette viste seg å 
henge sammen med omposteringer lagt til mars. I april har Olderdalen skole et samlet 
overforbruk på all lønn på 34 000,-. Sykelønnsrefusjonene er 13 000,- lavere enn budsjettert 
på grunn av lavt sykefravær. Det er brukt 35 000,- på vikarer sykefravær i april, på tross av 
lavt sykefravær og stengt skole. Dette forklares med etterslep på vikarutgifter fra månedene 
før. Alt i alt er likevel Olderdalen skole på bedringens vei og det settes inn tiltak for 
ytterligere reduksjoner i lønnsutgifter. 
Goržži Mánáidgárdi/Fossen barnehage har overforbruk på fast lønn på 106 000,- og 
ekstrahjelp på 461 000,-. De største overskridelsene var i januar og februar. I mars har  For 
april har fastlønnsutgiftene økt til 40 000,- over budsjett og bruk av ekstrahjelp har økt til 
135 000,-. Samlet overforbruk m pensjonsutg er på 659 000. Barnehagen har 146 000,- mer i 
sykelønnsrefusjon enn budsjettert. Noe av overskridelsene vil dekkes av tospråklighetsmidler 
knyttet til tre ansatte på samiskutdanning. Dette utgjør ca 350 000,-. 
Olderdalen barnehage går stort sett i balanse, men har overforbruk i lønn til lærlinger på 
70 000,-. (noe som gir et samlet overforbruk inkl pensjonsutg på 127 000,-) 
Birtavarre barnehage har mindreforbruk på fast lønn på 106 000,-. 
Kulturskole og barnevern går med balanse. Det er for tiden ingen barn i tiltak utenfor 
familien. Det har vært vakanse i stillinger i barnevernet. Disse vil bli besatt fra sommerferien. 
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Voksenopplæringen har overforbruk på 132 000 på fast lønn,-. Det er en pågående prosess 
med å redusere tilbudet ved Voksenopplæringen. 
Prognose inntekter: 
Det er budsjettert med inntekter til "Tidlig innsats - lærertetthet 1.-10.trinn". Fra 2020 
kommer denne finansieringen gjennom rammetilskuddet til kommunene. Det betyr reduksjon 
på 45% i overføring til kommunene(Overføringen er på ca 283000,- og dette er inntekter det 
skal rapporteres på). For skolene betyr dette  255 000.- i reduserte rammer pr skole. Dette 
legges inn som budsjettregulering. 
Det ser ut til at det er budsjettert med for mye til foreldrebetaling/kost i barnehager. I 
forbindelse med koronakrisen er det stopp i innbetaling. Dette utgjør ca. 190000,- pr måned 
for barnehagene og 30 000,- for SFO. Dette legges inn som budsjettregulering. 
Noen inntekter avhenger av elevtall, feks. antall elever som velger samisk eller kvensk-
opplæring. Dette vil vi få mer presise tall på i august.  Det samme gjelder lærere på 
videreutdanning. Øvrige inntekter ser ut til å være ok. 
  

Tiltak, oppfølgning mv 

Kutt i stillinger i skolene og voksenopplæring: Ansatte som går av med AFP som går av med 
pensjon fra juli erstattes ikke fullt ut. Ansatte som deltar i studier erstattes ikke fullt ut. 
Det jobbes med å redusere vikarbruk og slå sammen klasser ved fravær. Det må også gjøres 
en vurdering knyttet til om Kåfjord kommune greier å opprettholde fjernundervisningen i 
samisk til andre kommuner. I 2019 gikk fjernundervisningen i balanse. Kåfjord kommune har 
fra høsten 2020 behov for å tilby fjernundervisning i egen kommune. 
Høyt sykefravær gir store utfordringer og det er satt i verk tiltak på struktur og rekruttering for 
å sikre forsvarlig barnehagetilbud i Fossen barnehage. Det må særlig gjøres grep for å 
rekruttere barnehagelærere med samisk kompetanse. 
Øvrige tiltak: 
· Videreutdanning for lærere fra høsten 2020. Prosess er satt i verk og 4-5 lærere er godkjent 
for videreutdanning. En barnehagestyrer har fått mulighet til å delta på styrerutdanning. 
· Akuttberedskap barneverntjenesten er videreført i interkommunalt samarbeid. 
Interkommunalt samarbeid om barneverntjenesten er vedtatt utsatt til 1.9.2020. 
· Goržži Mánáidgárdi/Fossen barnehage skal samlokaliseres til en samisk barnehage. Det er 
vedtatt utbygging for 3,9 millioner kroner. Ansatte er på samiskutdanning. Fossen barnehage 
har søkt om å få delta i Samos-prosjekt, men fikk avslag om deltakelse i 2020. 
· Skolene er knyttet til Oppfølgingsordning. Det betyr oppfølging av veilederkorps i 2020. 
· Barnehager og skoler er knyttet til desentralisert kompetanseheving. 
· Det skal bygges et rom på Manndalen skole for skolehelsetjeneste og ungdomskontakt. 
· Det er opprettet en tverrfaglig gruppe for barn og unge. Det skal tilsettes en koordinator for 
dette arbeidet. 
· Som smittereduserende tiltak i anledning koronapandemi er skoler og barnehager er stengt 
fra 12.-13. april 2020. Perioden kan forlenges. Skoleelever mottar fjernundervisning. 
Barnehager og skoler skal gi tilbud til barn av foreldre i samfunnskritiske oppgaver og barn 
med særlige behov. 
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Vurderinger 

Virksomheter som har overforbruk følges ekstra opp. Dette har gitt resultater for Olderdalen 
skole og Fossen barnehage som har forbedringer i sine regnskaper. Kurven på overforbruk har 
flatet noe ut. Det er fortsatt viktig å holde et skarpt blikk på fastlønn, vikarutgifter og 
inntekter. Det vil bli gjort en ekstra grundig gjennomgang av ressursbruk og inntekter i 
forbindelse med "overgangsvinduet" til nytt barnehage- og skoleår. 

Politiske vedtak 

Det er mange politiske saker på sakskartet i oppvekstsektoren. Mange av sakene krever stor 
grad av involvering av ansatte, foresatte, elever og tverrfaglige faginstanser. Skolene har 
viktig tid i møte i å iverksette tiltak i utviklingsplanene sin og til å forberede Fagfornyelsen. 
Barnehager skal iverksette tiltak i deres utviklingsplaner, jobbe med rammeplan og øke den 
digitale kompetansen. I tillegg er barnehager og skoler stengt i perioden 12.3-13.4 på grunn av 
koronapndemi. Det er ikke realistisk å greie å behandle alle saker i 2020. 
Goržži Mánáidgárdi/Fossen barnehage skal bli en samisk barnehage med to avdelinger. 
Parkeringsplassen skal utbedres. 
Samiskkompetansen i Goržži Mánáidgárdi/Fossen skal øke kompetansen i samisk skal at 
ansatte blir samisktalende 
Skolelunsj-ordning skal videreføres og evalueres våren 2020 
Sommeråpen barnehage skal evalueres våren 2020 
Manndalen skole skal bygges om slik at skolehelsetjenesten får eget kontor. 
Interkommunalt samarbeid om barneverntjenesten er utsatt til 1. september 2020. 
Arbeidet mot mobbing skal evalueres våren 2020. Det skal lages overordnet plan. 
Kompetanseplan for skolene - som skal ses i sammenheng med kompetanseplan for 
barnehagene. 
Overordnet samisk språkplan med økonomidel skal behandles 
Voksenopplæringen skal legges ned fra 2021 
Handlingsplan mot mobbing i skoler far 2020 
Handlingsplan mot mobbing i barnehager etter endring i barnehageloven 
Kulturskolen - vedtekter og organisering 
Tilstandsrapport barnevern 
BTS -tverrfaglig samarbeid – prosjekt, kartlegging, beskrivelse, modell og implementering 
Strategisk oppvekstplan (kommunedelplan, Kåfjordsekken) -rullering i 2020. 
Spesialundervisning -saksutredning er bestilt 
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4 OMSORG 

4.1 Sektor 

Månedsrapport sykefravær 

I og med at tall for april ikke er klare, er tallene under for mars. 

 Administrasjon helse og omsorg: 1,96% 
 Helsestasjon: 2,75%. 
 Legekontor: 0% 
 PU: 25%: Omstilling og nedbemanning har resultert i motstand mot endring samt 

usikkerhet og fravær. Har vært mye uro, og tiltak er gjennomført og nye er planlagt. 
Etablert avtale med bedriftshelsetjeneste og NAV arbeidslivsentret om prosess med 
ansatte. 

 NAV: 2,5% 
 Sykehjem: 10,2%:  
 Hjemmehjelp: 18,6%. Få ansatte gir høy % 
 Hjemmesykepleie: 12 %:  

Taes opp i ledermøte helse som eget tema. Planlagt nærversmøter med leger, arbeidslivssenter 
og ledere helse samt repr. fra lønn og personal for å drøfte tiltak. 

2020.04.29 - Økonomirapport etatene - april 

  Beskrivelse Måned 1 - 4 
(B) 

Måned 1 - 4 
(R) 

Måned 1 - 4 
(A) 

Måned 1 - 4 
(A%) 

  OMSORG      

 Refusjon 
sykepenger  -490 000 -1 204 000 -714 000 -146 

 Andre inntekter  -5 196 000 -3 425 000 1 771 000 34 

 SUM INNTEKTER  -5 686 000 -4 629 000 1 057 000 19 

 Fast lønn  16 113 000 17 666 000 1 553 000 10 

 Vikarer  1 571 000 1 000 000 -571 000 -36 

 Vikar ved 
sykefravær  524 000 858 000 334 000 64 

 Vikar ved ferier  154 000 39 000 -115 000 -75 

 Ekstrahjelp  327 000 132 000 -195 000 -60 

 Overtid  327 000 412 000 85 000 26 

 Annen lønn  2 398 000 2 335 000 -63 000 -3 

 SUM LØNN  21 414 000 22 441 000 1 027 000 5 

 Pensjon og 
personalforsikringer  3 520 000 3 553 000 32 000 1 

 TOTALE 
LØNNSUTGIFTER  24 935 000 25 994 000 1 060 000 4 

 Kjøp av varer og 
tjenester  4 530 000 4 724 000 194 000 4 

 Andre utgifter  1 367 000 1 411 000 44 000 3 

 Betalte renter  0 1 000 1 000 0 

 SUM TOTALE 
UTGIFTER  30 832 000 32 131 000 1 298 000 4 
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  Beskrivelse Måned 1 - 4 
(B) 

Måned 1 - 4 
(R) 

Måned 1 - 4 
(A) 

Måned 1 - 4 
(A%) 

 RESULTAT  25 146 000 27 502 000 2 356 000 9 

Økonomisk avvik 

Overordnet Helse og omsorg 
Inntekter: Avvik på kr. 1 057 000 under budsjett er i hovedsak manglende kontering av 
inntekter på prosjekt (fond) og reduserte inntekter til flyktningetjenesten. Det mangler 
inntektsføring på lønn fra avsatte fond på ca. 670 000 de 4 første måneder samt redusert 
inntekt til flyktningetjenesten på 423 000 samt ikke inntektsført inntekt fra ressurskrevende 
brukere samt inntekt KAD-seng på sykehjemmet. Til sammen utgjør dette ca kr.1 600 000. 
Sum lønn: Avvik på kr. 1027 000 over budsjett for sektoren. Her er også overforbruk på sum 
lønn flyktningetjenesten på ca kr. 182 000 tatt med. Overforbruk på fastlønn på kr. 1 553 000 
for hele tjenesten. Ifølge lønn og personal skyldes dette i stor grad feilkontering på fastlønn 
som skulle vært på andre lønnsposter. 
Resultat: Negativt avvik på kr. 2 241 000 over budsjett. . 
Kommentarer til de viktigste postene: 
343 Vaskeri: Vaskeritjenestene skulle overføres Kåfjord vekst (KV) fra 01.04.19. og det var 
planlagt at utgiften skulle tas inn som utgiftspost (kjøp av tjenester) under sykehjemmet sitt 
budsjett. Dette er nå i gang inntil videre. HOO har nå vedtatt at vaskeritjenestene skal ut på 
anbud. 
344 Kjøkken: Underforbruk på sum lønn på kr. 10 000, der overforbruk fastlønn er på kr.3 
000. Inntekter er kr. 86 000 lavere enn budsjettert. Resultatet viser overforbruk på kr. 
110 000. 
345 Sykehjemmet: Inntekter kr. 109 000 lavere enn budsjettert. Dette pga inntektssvikt som  
manglende KAD-tilskudd og noe etterslep på egenbetalinger for opphold. Overforbruk på 
sum lønn på kr. 886 000 og resultat viser overforbruk på kr.1 335 000. Deler av overforbruket 
skyldes også at tidligere påløpte utgifter til vaskeri nå er overført lønn og kjøp at tjenester på 
sykehjemmet. På grunn av høyt belegg siden desember 2019 har alle 4 poster vært i bruk mot 
3 som var planlagt. Dette har ført til høyere lønnskostnader enn forutsatt i perioden. Fra april 
har pasientantallet gått nedover, så dette vil bedres utover året hvis man klarer å opprettholde 
antall pasienter på 24 og drive med bemanning 6/6/3. 
355 PU: Overforbruk på kr.827 000 på fast lønn, og sum lønn på kr. 549 000. Stort 
sykefravær er både årsak til overskridelser på fastlønn og årsak til inntekt over budsjett. 
Redusert vikarbruk fører til et resultat med overforbruk på kr. 282 000. Betydelige kutt skal 
fortsatt gjennomføres og tiltak er under arbeid (redusert bemanning, velferdsteknologi) og 
dette er lagt inn i budsjett. Fra 11 mai skal ny turnus iverksettes med 3 mindre årsverk og 
overforbruket vil reduseres etter hvert. 
Hjemmetjenesten: 
Underforbruk på fastlønn på kr. 212 000 og sum lønn på kr. 484 000 for hele hjemmetjenesten 
sett under ett (inkludert 347 Hjemmesykepleien).  Hjemmesykepleien har et overforbruk på 
fastlønn på kr. 176 000, mens øvrige utgiftsposter har et underforbruk, slik at resultatet er 
underforbruk på kr 680 000. Resultat viser et underforbruk på kr. 1 284 000 i hele 
hjemmetjenesten. 

44



Økonomirapport april 2020 16(22)

  

Vurderinger 

Sykefravær: Fortsatt høyt fravær vil forventes i PU under perioden med omstilling. Det 
forventes at iverksatte tiltak vil gi nedgang på sikt. 
Økonomi: Under forutsetning av at man får gjennomført de planlagte og omfattende 
omstillingstiltak i PU og nødvendige tiltak på sykehjemmet er det ikke noe hittil som skal tilsi 
at man ikke skal kunne nå målet om budsjettbalanse i 2020 
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5 UTVIKLING 

5.1 Sektor 

Månedsrapport sykefravær 

På utvikling har vi første kvartal et meget lavt sykefravær. Prosenten er på 0,49%. Det er også  
lavt sykefravær på våre ytre avdelinger som språksenter og bibliotekdrift, og begge er 
avdelinger med svært få ansatte. 
Det synes som om det er høy grad av trivsel i avdelinga, til tross for perioder med meget høyt 
arbeidstempo og flere arbeidskrav. 

2020.04.29 - Økonomirapport etatene - april 

  Beskrivelse Måned 1 - 4 
(B) 

Måned 1 - 4 
(R) 

Måned 1 - 4 
(A) 

Måned 1 - 4 
(A%) 

  UTVIKLING      

 Refusjon 
sykepenger  0 -34 000 -34 000 0 

 Andre inntekter  -3 398 000 -5 999 000 -2 601 000 -77 

 SUM INNTEKTER  -3 398 000 -6 033 000 -2 635 000 -78 

 Fast lønn  3 381 000 3 207 000 -174 000 -5 

 Vikarer  13 000 0 -13 000 -100 

 Ekstrahjelp  25 000 75 000 50 000 200 

 Overtid  10 000 2 000 -8 000 -80 

 Annen lønn  65 000 102 000 37 000 57 

 SUM LØNN  3 494 000 3 386 000 -108 000 -3 

 Pensjon og 
personalforsikringer  666 000 635 000 -31 000 -5 

 TOTALE 
LØNNSUTGIFTER  4 160 000 4 021 000 -139 000 -3 

 Kjøp av varer og 
tjenester  1 385 000 1 168 000 -217 000 -16 

 Andre utgifter  1 419 000 1 331 000 -88 000 -6 

 SUM TOTALE 
UTGIFTER  6 964 000 6 521 000 -444 000 -6 

 RESULTAT  3 567 000 488 000 -3 079 000 -86 

Økonomisk avvik 

Inntekter: 
Utvikling har merinntekt på 2,6 millioner kroner. Dette gjelder i all hovedsak overføringer fra 
Sametinget. Merinntekter er på samiske språktiltak utviklingsdel, samiske språktiltak 
tospråklighet, samisk språksenter og bokbuss som de største postene. 
  
Lønn: 
Kåfjord kommune utvikling har et lite mindreforbruk på lønn samlet med kr 139 tusen 
inklusive pensjonsutgifter. Dette skyldes blant annet at lederstillingen ved språksenteret har 
vært ubesatt og stillingsinnehaver tiltrer først i juni. 
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Kjøp av varer og tjenester/andre utgifter: 
Øvrige utgifter har et mindreforbruk på kr 217 tusen på kjøp av varer og tjenester. Her er det 
fra nå innført innkjøpsstopp/begrensning slik at foreløpig forventning samlet for utvikling er 
at vi skal drifte med et overskudd ved årets slutt på rundt 600 tusen. 

Tiltak, oppfølgning mv 

Det er på utviklingssiden ikke behov for spesielle oppfølgingstiltak, men det vil månedlig 
følges opp rutinemessig på personalforvaltning og økonomistyring. 
  
Fraværsoppfølgingen tas i tråd med rutinebeskrivelsene. Arbeidsmiljøet oppleves godt. 

Vurderinger 

Personalforvaltning og økonomistyring har høyt fokus fra ledelsens side. 
Vi vil fortsette i samme takt fremover. 
Vi ser også at det er svært få av våre ansate som har tatt i bruk hjemmekontor i perioden. det 
er helst de med lang pendlervei som har valgt å jobbe hjemmefra. Øvrige ansatte har nesten 
uten unntak jobbet ut fra kontorstedet på rådhuset. det har fungert utmerket. 
  
Det har ikke kommet negative reaksjoner fra publikum til avdelinga på at bygget er stengt for 
besøkende. Møter via teams (digitale møter) har vist seg å være en suksess, og vi vil anta at 
dette med pandemien med tilhørende smittevernhensyn har gitt våre saksbehandlere  et 
digitalt løft. Og dette løftet vil vi ta med oss videre som ny og godt anvendbar kompetanse. 
  

Politiske vedtak 

Her har vært oppgaver relatert til corona som har krevd spesielle tiltak, særlig rettet mot 
næringsdrivende. Dette følges godt opp av administrasjonen. Saksbehandlingen vil foregå 
utover våren til politiske organ. 
Videre har avdelinga jobbet godt med informasjon ut til befolkningen generelt og Corona 
relatert spesielt. 
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6 DRIFT 

6.1 Sektor 

Månedsrapport sykefravær 

Fravær i administrasjonen er på hele 13,5 %. Som tidligere informert har vi på drift 
langtidsfravær i administrasjonen, og har tatt inn vikar for å avhjelpe situasjonen. Det er 
fortsatt uavklart når stillingsinnehaver eventuelt er tilbake i full stilling. Vi ser oss imidlertid 
nødt til å videreføre vikarbruk for at tjenesten skal gå. Vi vil se på muligheter for å delvis 
finansiere stillingen over kapitalbudsjettet, slik at driften ikke belastes unødvendig. I tillegg 
har vikar også oppgaver tilknyttet corona pandemi med drift av renholdstjeneste i tillegg til 
uteseksjonen. 
Fravær innen øvrige driftsansatte er på 6,7 %. Vi opplever fortsatt også høyt fravær på 
renholdstjenesten, og dette, som tidligere informert om, har vært vedvarende høyt. Vi jobber 
fortsatt også med arbeidsmiljø innen tjenesteområdet, og vil iverksette nye tiltak med endrede 
tjenestesteder for å løse opp i arbeidsmiljøutfordringene. 
Medarbeiderskap er viktig i denne sammenheng. Vi opplever at det ved mulighet for 
hjemmekontor er det faktisk ingen på drift som har valgt det som alternativ. Dette tar vi også 
som et tegn på at våre ansatte trives godt på arbeidsplassen sin. Men på de ulike tjenester ute, 
hvor vi opplever høyt sykefravær, jobber vi kontinuerlig med å skape dog dialog, ha 
fellesmøter for å ta vare på de ansatte. 

2020.04.29 - Økonomirapport etatene - april 

  Beskrivelse Måned 1 - 4 
(B) 

Måned 1 - 4 
(R) 

Måned 1 - 4 
(A) 

Måned 1 - 4 
(A%) 

  DRIFT      

 Refusjon 
sykepenger  -73 000 -155 000 -82 000 -112 

 Andre inntekter  -3 145 000 -2 416 000 730 000 23 

 SUM INNTEKTER  -3 219 000 -2 571 000 648 000 20 

 Fast lønn  4 234 000 4 271 000 37 000 1 

 Vikarer  26 000 125 000 99 000 381 

 Vikar ved 
sykefravær  17 000 157 000 140 000 824 

 Vikar ved ferier  3 000 0 -3 000 -100 

 Ekstrahjelp  0 157 000 157 000 0 

 Overtid  92 000 119 000 27 000 29 

 Annen lønn  505 000 570 000 65 000 13 

 SUM LØNN  4 877 000 5 399 000 522 000 11 

 Pensjon og 
personalforsikringer  912 000 937 000 26 000 3 

 TOTALE 
LØNNSUTGIFTER  5 788 000 6 336 000 548 000 9 

 Kjøp av varer og 
tjenester  5 421 000 7 259 000 1 838 000 34 

 Andre utgifter  1 064 000 1 619 000 555 000 52 

 Betalte renter  0 1 000 1 000 0 
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  Beskrivelse Måned 1 - 4 
(B) 

Måned 1 - 4 
(R) 

Måned 1 - 4 
(A) 

Måned 1 - 4 
(A%) 

 SUM TOTALE 
UTGIFTER  12 273 000 15 215 000 2 942 000 24 

 RESULTAT  9 055 000 12 644 000 3 590 000 40 

Økonomisk avvik 

Inntekter 
Sum inntekter viser inntektssvikt på 648 tusen. Her av det avvik på følgende poster som gjør 
størst utslag: 
Differanse på budsjetter vannavgift og faktisk innkommet på 94 tusen. 
Tilskudd fra staten på beredskap på 250 tusen, forventes komme inn via fylkesmannen. 
Leie uteareal; mulig feilbudsjettert (Implenias avtale ikke nedjustert/tatt ut). Må korrigeres for 
og følges opp videre. 
Trafikksikkerhetsmidler: Kommer inn senere(høst 2020) etter søknad. Sikker inntekt. 
Opprusting Guollasveien. Ny avtale må på plass med TK. Avtalen er sagt opp fra kommunen 
etter politisk beslutning. Vi forventer at dette vil være sikre inntekter. 
Havneinntekter/båtplass faktureres senere, og planlagt senhøsten 2020. Vi forventer at 
budsjett vil være i balanse ved utgangen av året. 
Kåfjord helsesenter. Dette er post for midler til prosjektutvikling. Foreløpig plan er å søke 
dette fra fylkeskommunen når midler kommer til Nord-Troms og Finnmark som ekstra 
coronatiltak fra regjeringen. Foreløpig optimistisk på at dette kan la seg realisere. 
  
Lønn 
Årsak til avvik på kr 548 tusen inklusive pensjon skyldes følgende hovedområder: 
Felleskapittelet har overforbruk på 200 tusen. Dette forklares ut fra vikarbruk på vei vann, 
avløp og oppfølging veilys, brøyting og renholdstjeneste. 
Motorferdsel i utmark har et merforbruk på 25 tusen, fordi vi har hatt en ansatt inne på timer 
for revisjon av scooterløypenett. 
Vann har et lite merforbruk på 15 tusen. Dette skal etterses og kontrolleres opp mot 
periodisering av vakt. 
Brann har merforbruk på 249 tusen. En del av dette er timelister fra 2019 som ikke kom til 
utbetaling før i 2020. 
Kommunale veier har et merforbruk på 59 tusen, som delvis skyldes vikar, og noe merforbruk 
på uteseksjonen. Både Manndalen skole og Birtavarre har også noe merforbruk, 12 og 14 
tusen, som må ses i sammenheng med eventuell vikarbruk. 
  
Kjøp av varer og tjenester/andre utgifter: 
Merforbruket er høyt, hele 1 838 000 på kjøp av varer og tjenester. Sett bort fra 
veivedlikehold/brøyting har dette vært uproblematisk å håndtere, men med årets snørike 
vinter har vi en stor utfordring på å hente dette inn til årets slutt. 
Vann har et avvik på 52 tusen i merforbruk. Dette skal la seg korrigere inn ved utgangen av 
året. 
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Avløp har et merforbruk på 110 tusen. Også her skal vi søke å styre ned driften slik at budsjett 
er i balanse ved årsslutt. 
Kommunale vier har et merforbruk på hele 1 561 tusen. Her ligger en stor utfordring. Innenfor 
ansvaret er det ikke mulig å hente inn beløpet driftsmessig. Her må vi se på alle muligheter 
innenfor driftskapittelet for å nå budsjettmål. Det kommer til å bli utfordrende, men vi vil, 
utover året følge med på om vi klarer å stramme inn driften slik at vi kan nærme oss budsjett. 
Veilys har også et merforbruk på 145 tusen. Her er strømkost lave, så vi kan forsøke å se om 
dette kan løses innenfor ansvaret. Må følges nøye med. 
Isbryting har et merforbruk på 397 tusen. Dette er ikke reelt, da avviket skyldes periodisering. 
Skal være i balanse ved årets slutt. 
Kåfjord helsesenter har et merforbruk på kr 251 tusen. Noe skyldes periodisering, men her er 
merkostnad som følge av bygget som ekstra ressurssenter ved eventuelt Corona utbrudd som 
krever medisinsk støtte hos oss. Noen av kostnadene bør vurderes flyttet til ansvar for 
Corona/Covid-19 (ansvar 500 som ikke ligger på driftskapittelet). 

Tiltak, oppfølgning mv 

Personalforvaltning og økonomistyring må settes høyest på prioritet hos ledelsen. Der er 
innført vikarstopp på de fleste områder, med unntak for renhold. Renhold skal være forsterket 
i perioden med Covid-19 av smittevernhensyn. Dette er en arbeidskrevende oppgave, da her 
er lite stabilitet og høyt fravær i deler av arbeidsstokken. 
Videre er der innført innkjøpsstopp, og er der større anskaffelser skal disse godkjennes av 
kommunalsjef før eventuelt iverksettelse. 
  

Vurderinger 

Oppgaven med økonomistyring er utfordrende. Vi ser at det kan medføre svært store 
utfordringer og ulemper på driften for å nå budsjettmål. Vi på drift er derfor svært avhengig 
av godt samarbeid og stor velvilje fra de øvrige tjenesteområder for å nå budsjettmålene. 
Derfor må det samarbeidet god på ledelsesnivå, og spesielt fra toppledelsen må det 
kommuniseres godt ut, om nettopp dette med felles ansvar og felles mål for organisasjonen. 
  
Vi må berømme våre ansatte for svært stor omstillingsvilje- og evne. Vi har svært mange 
ansatte som har endrede oppgaver og nye tjenestesteder, både innen administrasjon, 
vaktmestertjeneste, uteseksjon med driftsoperatører og renholdere. De fortjener virkelig ros 
for velvilje og positiv opptreden i situasjonen med Covid-19 og smittehensyn. 
Driftsorganisasjonen er omstillingsdyktig og vi jobber godt med de tiltak som kommer 
ekstraordinært, og har mange oppgaver som følge av Covid-19. kort kan nevnes; 

 Rapportering til fylkesmannen 
 Pandemiplan 
 Kontinuitetsplan 
 Renholdkursing smittevask 
 Møter med fagforeningene om utstrakt bruk av personell og omdisponering av ansatte 
 Omplassering av renholdere til helse 
 Iverksatt ekstra smittevask med en hel stilling på legekontor (vask 4 ganger daglig) 
 Dialog om nye retningslinjer for renhold på skoler og i barnehager med tjenestesteder 

(styrere og rektorer) ved gjenåpning 
 Anskaffelser og planlagt utskifting av «gammeldagse rød/blå kraner» på håndvasker 
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på skolebygg (til berøringsfrie) 
 Bistått øvrige tjenestesteder med utstyrsanskaffelser (engangshansker, papirhåndkle 

med videre) 
 Behandle henvendelser i forbindelse med «Hytteforbudet» 
 Retningslinjer bruk av idretts-/fotballanlegg, dialog mot idrettslag 
 Startet arbeid med brukerdialog (undersøkelse av Kåfjord som digital kommune og om 

corona informasjon digitalt er tilfredsstillende). 

Politiske vedtak 

Vi jobber godt med vedtak som går på ordinær drift og rapporterer dette jevnlig i møter til 
leder UMDU og til utvalgetvalget som helhet. 
Når det gjelder kapitalbudsjett og øvrige nye tilkommende politisk vedtak som krever 
kapasitet kan det bli utfordrende på grunn av begrenset kapasitet i organisasjonen. Nye tiltak 
som har kommet er ombygging Riebangardi med en ny avdeling. Vi ser at vi er nødt for å 
kjøpe tjenester for å komme i mål. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2020/184 -10 

Arkiv: U62 

Saksbehandler:  Greta Larsen 

Dato:                 08.05.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
42/20 Kåfjord kommunestyre 15.05.2020 

 

Søknad om salgsbevilling - Djupvik Nordmannvik S-lag 

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

 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Djupvik Nordmannvik S-lag ved Mari Anne Moe gis bevilling for salg av alkoholholdig  
drikk under 4,76 % i firmaets lokaler.  
2. Salgstidene for alkoholholdig drikk under 4,76 % er mellom kl.09.00 og kl.17.00 på hverdager og 
mellom kl.10.00 og kl.14.00 på lørdager og dager foran helligdager, unntatt dagen før Kristi 
Himmelfartsdag.  
3. Gebyrene fastsettes i henhold til Lov av 2.juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk 
m.v. Kapittel 6.  
4. Innehaver av bevilling for salg av alkoholholdig drikke, har et formelt ansvar for at salget skjer 
etter de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter og har utarbeidet internkontroll system.  
5. Bevilling er gjeldende fra vedtaksdato til 30.09.2024. 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Det foreslås at bevillingstiden settes til 30.09.2024 på alle søknader om salgs- og 
skjenkebevilling. 
 
Søker har salgsbevilling for øl i dag, og det søkes om videreføring av denne.  
Det er ikke oppført stedfortreder i søknaden.  
Det er gjort unntak fra kravet om stedfortreder, på grunn av salgsstedets størrelse.  
Styrer har bestått kunnskapsprøven for alkohol. 
Firmaet har dagligvare.  
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Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, Gáivuona suohkan Kåfjord kommune 
Kaivuonon komuuni, Troms 
§ 3.Salgstider for salg av øl 

Uavhengig av hva som måtte være bestemt om forretningenes alminnelige åpnings- 
og lukningstider kan salgssteder med kommunal bevilling til ølsalg maksimalt kunne selge 
øl i følgende tidsrom: 

- Mandag-fredag kl. 08.00-20.00. 
- Dager før søndager og helligdager, utenom dagen før Kr. himmelfart fra klokken  

08.00-18.00. 

Salg av øl på søndager og helligdager, 1. og 17. mai er forbudt. Se for øvrig alkoholloven § 
3-7, tredje ledd: 
§ 3-7.Tidsinnskrenkninger for salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 
4,7 volumprosent alkohol 
Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan skje fra kl. 08.00 til kl. 18.00. På 
dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl. 15.00. Dette gjelder ikke dagen før 
Kristi Himmelfartsdag. 
Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte salgssted innskrenke eller 
utvide tiden for salg i forhold til det som følger av første ledd. Salg og utlevering av drikk 
som nevnt i første ledd er likevel forbudt etter kl. 20.00 på hverdager, og etter kl. 18.00 på 
dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Det kan bestemmes 
at salg ikke skal finne sted til bestemte tider på dagen eller på bestemte ukedager. 

Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. 
og 17. mai. 

 
Fra ruspolitisk handlingsplan:  
Mål for bevillingspolitikken:  
1. I behandlingen av søknader om salgs- og skjenkebevillinger er kommunens mål å begrense de 
skader som alkohol kan innebære for samfunnet og individet.  
2. Det skal tas hensyn til om bevillingene kan påvirke tilgangen på alkohol, særlig for yngre  
aldersgrupper.  
 
Søknaden har vært sendt til uttalelse til NAV og Politiet, Politiet har ingen anmerkninger til 
søknad eller styrer/stedfortreder, eventuelle anmerkninger fra Nav vil bli lagt fram på møtet. 

Vurdering: 
Denne søknaden fører ikke til en økning av antall salgsbevillinger i kommunen. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2020/184 -11 

Arkiv: U62 

Saksbehandler:  Greta Larsen 

Dato:                 08.05.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
43/20 Kåfjord kommunestyre 15.05.2020 

 

Søknad om salgsbevilling - Coop Marked Olderdalen 

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

 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Coop Olderdalen ved Kenneth Lyngstad gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk  
under 4,76 % i firmaets lokaler.  
2. Stedfortreder godkjennes Elin Lindvall.  
3. Salgstidene for alkoholholdig drikk under 4,76 % er mellom kl.09.00 og kl.18.00 på hverdager og 
mellom kl.09.00 og kl.17.00 på lørdager og dager foran helligdager, unntatt  
dagen før Kristi Himmelfartsdag.  
4. Gebyrene fastsettes i henhold til Lov av 2.juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk 
m.v. Kapittel 6.  
5. Innehaver av bevilling for salg av alkoholholdig drikke, har et formelt ansvar for at salget skjer 
etter de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter og har utarbeidet internkontroll system.  
6. Bevilling er gjeldende fra vedtaksdato til 30.09.2024. 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Det foreslås at bevillingstiden settes til 30.09.2024 på alle søknader om salgs- og 
skjenkebevilling. 
 
Søker har salgsbevilling for øl i dag, og det søkes om videreføring av denne.  
Firmaet har dagligvare.  
Styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven for alkohol. 

60



 
Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, Gáivuona suohkan Kåfjord kommune 
Kaivuonon komuuni, Troms 
§ 3.Salgstider for salg av øl 

Uavhengig av hva som måtte være bestemt om forretningenes alminnelige åpnings- 
og lukningstider kan salgssteder med kommunal bevilling til ølsalg maksimalt kunne selge 
øl i følgende tidsrom: 

- Mandag-fredag kl. 08.00-20.00. 
- Dager før søndager og helligdager, utenom dagen før Kr. himmelfart fra klokken  

08.00-18.00. 

Salg av øl på søndager og helligdager, 1. og 17. mai er forbudt. Se for øvrig alkoholloven § 
3-7, tredje ledd: 
§ 3-7.Tidsinnskrenkninger for salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 
4,7 volumprosent alkohol 
Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan skje fra kl. 08.00 til kl. 18.00. På 
dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl. 15.00. Dette gjelder ikke dagen før 
Kristi Himmelfartsdag. 
Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte salgssted innskrenke eller 
utvide tiden for salg i forhold til det som følger av første ledd. Salg og utlevering av drikk 
som nevnt i første ledd er likevel forbudt etter kl. 20.00 på hverdager, og etter kl. 18.00 på 
dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Det kan bestemmes 
at salg ikke skal finne sted til bestemte tider på dagen eller på bestemte ukedager. 

Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. 
og 17. mai. 

 
Fra ruspolitisk handlingsplan:  
Mål for bevillingspolitikken:  
1. I behandlingen av søknader om salgs- og skjenkebevillinger er kommunens mål å begrense de 
skader som alkohol kan innebære for samfunnet og individet.  
2. Det skal tas hensyn til om bevillingene kan påvirke tilgangen på alkohol, særlig for yngre  
aldersgrupper.  
 
Søknaden har vært sendt til uttalelse til NAV og Politiet, Politiet har ingen anmerkninger til 
søknad eller styrer/stedfortreder, eventuelle anmerkninger fra Nav vil bli lagt fram på møtet. 
 

Vurdering: 
Denne søknaden fører ikke til en økning av antall salgsbevillinger i kommunen. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2020/184 -12 

Arkiv: U62 

Saksbehandler:  Greta Larsen 

Dato:                 08.05.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
44/20 Kåfjord kommunestyre 15.05.2020 

 

Søknad om salgsbevilling - Coop Prix Birtavarre 

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

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Coop Prix Birtavarre ved Rita Koht Hansen gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk  
under 4,76 % i firmaets lokaler.  
2. Stedfortreder godkjennes Siri Holm Solbakken.  
3. Salgstidene for alkoholholdig drikk under 4,76 % er mellom kl.09.00 og kl.20.00 på hverdager og 
mellom kl.09.00 og kl.18.00 på lørdager og dager foran helligdager, unntatt  
dagen før Kristi Himmelfartsdag.  
4. Gebyrene fastsettes i henhold til Lov av 2.juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk 
m.v. Kapittel 6.  
5. Innehaver av bevilling for salg av alkoholholdig drikke, har et formelt ansvar for at salget skjer 
etter de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter og har utarbeidet internkontroll system.  
6. Bevilling er gjeldende fra vedtaksdato til 30.09.2024. 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Det foreslås at bevillingstiden settes til 30.09.2024 på alle søknader om salgs- og 
skjenkebevilling. 
 
Søker har salgsbevilling for øl i dag, og det søkes om videreføring av denne.  
Firmaet har dagligvare.  
Styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven for alkohol. 
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Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, Gáivuona suohkan Kåfjord kommune 
Kaivuonon komuuni, Troms 
§ 3.Salgstider for salg av øl 

Uavhengig av hva som måtte være bestemt om forretningenes alminnelige åpnings- 
og lukningstider kan salgssteder med kommunal bevilling til ølsalg maksimalt kunne selge 
øl i følgende tidsrom: 

- Mandag-fredag kl. 08.00-20.00. 
- Dager før søndager og helligdager, utenom dagen før Kr. himmelfart fra klokken  

08.00-18.00. 

Salg av øl på søndager og helligdager, 1. og 17. mai er forbudt. Se for øvrig alkoholloven § 
3-7, tredje ledd: 
§ 3-7.Tidsinnskrenkninger for salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 
4,7 volumprosent alkohol 
Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan skje fra kl. 08.00 til kl. 18.00. På 
dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl. 15.00. Dette gjelder ikke dagen før 
Kristi Himmelfartsdag. 
Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte salgssted innskrenke eller 
utvide tiden for salg i forhold til det som følger av første ledd. Salg og utlevering av drikk 
som nevnt i første ledd er likevel forbudt etter kl. 20.00 på hverdager, og etter kl. 18.00 på 
dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Det kan bestemmes 
at salg ikke skal finne sted til bestemte tider på dagen eller på bestemte ukedager. 

Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. 
og 17. mai. 

 
Fra ruspolitisk handlingsplan:  
Mål for bevillingspolitikken:  
1. I behandlingen av søknader om salgs- og skjenkebevillinger er kommunens mål å begrense de 
skader som alkohol kan innebære for samfunnet og individet.  
2. Det skal tas hensyn til om bevillingene kan påvirke tilgangen på alkohol, særlig for yngre  
aldersgrupper.  
 
Søknaden har vært sendt til uttalelse til NAV og Politiet, Politiet har ingen anmerkninger til 
søknad eller styrer/stedfortreder, eventuelle anmerkninger fra Nav vil bli lagt fram på møtet. 
 

Vurdering: 
Denne søknaden fører ikke til en økning av antall salgsbevillinger i kommunen. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2020/184 -14 

Arkiv: U62 

Saksbehandler:  Greta Larsen 

Dato:                 08.05.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
45/20 Kåfjord kommunestyre 15.05.2020 

 

Søknad om salgsbevilling - Joker Birtavarre - Kåfjord Handel 

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

 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Joker Birtavarre ved Randi Forfang gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk  
under 4,76 % i firmaets lokaler.  
2. Stedfortreder godkjennes Torleif Larsen.  
3. Salgstidene for alkoholholdig drikk under 4,76 % er mellom kl.09.00 og kl.20.00 på hverdager og 
mellom kl.09.00 og kl.18.00 på lørdager og dager foran helligdager, unntatt  
dagen før Kristi Himmelfartsdag.  
4. Gebyrene fastsettes i henhold til Lov av 2.juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk 
m.v. Kapittel 6.  
5. Innehaver av bevilling for salg av alkoholholdig drikke, har et formelt ansvar for at salget skjer 
etter de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter og har utarbeidet internkontroll system.  
6. Bevilling er gjeldende fra vedtaksdato til 30.09.2024. 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Det foreslås at bevillingstiden settes til 30.09.2024 på alle søknader om salgs- og 
skjenkebevilling. 
 
Søker har salgsbevilling for øl i dag, og det søkes om videreføring av denne.  
Firmaet har dagligvare.  
Styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven for alkohol. 
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Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, Gáivuona suohkan Kåfjord kommune 
Kaivuonon komuuni, Troms 
§ 3.Salgstider for salg av øl 

Uavhengig av hva som måtte være bestemt om forretningenes alminnelige åpnings- 
og lukningstider kan salgssteder med kommunal bevilling til ølsalg maksimalt kunne selge 
øl i følgende tidsrom: 

- Mandag-fredag kl. 08.00-20.00. 
- Dager før søndager og helligdager, utenom dagen før Kr. himmelfart fra klokken  

08.00-18.00. 

Salg av øl på søndager og helligdager, 1. og 17. mai er forbudt. Se for øvrig alkoholloven § 
3-7, tredje ledd: 
§ 3-7.Tidsinnskrenkninger for salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 
4,7 volumprosent alkohol 
Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan skje fra kl. 08.00 til kl. 18.00. På 
dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl. 15.00. Dette gjelder ikke dagen før 
Kristi Himmelfartsdag. 
Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte salgssted innskrenke eller 
utvide tiden for salg i forhold til det som følger av første ledd. Salg og utlevering av drikk 
som nevnt i første ledd er likevel forbudt etter kl. 20.00 på hverdager, og etter kl. 18.00 på 
dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Det kan bestemmes 
at salg ikke skal finne sted til bestemte tider på dagen eller på bestemte ukedager. 

Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. 
og 17. mai. 

 
Fra ruspolitisk handlingsplan:  
Mål for bevillingspolitikken:  
1. I behandlingen av søknader om salgs- og skjenkebevillinger er kommunens mål å begrense de 
skader som alkohol kan innebære for samfunnet og individet.  
2. Det skal tas hensyn til om bevillingene kan påvirke tilgangen på alkohol, særlig for yngre  
aldersgrupper.  
 
Søknaden har vært sendt til uttalelse til NAV og Politiet, Politiet har ingen anmerkninger til 
søknad eller styrer/stedfortreder, eventuelle anmerkninger fra Nav vil bli lagt fram på møtet. 
 

Vurdering: 
Denne søknaden fører ikke til en økning av antall salgsbevillinger i kommunen. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2020/184 -13 

Arkiv: U62 

Saksbehandler:  Greta Larsen 

Dato:                 08.05.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
46/20 Kåfjord kommunestyre 15.05.2020 

 

Søknad om salgsbevilling - Coop Prix Manndalen 

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

 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Coop Prix Manndalen ved Mona-Lise Nilsen gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk  
under 4,76 % i firmaets lokaler.  
2. Stedfortreder godkjennes Beate Andersen.  
3. Salgstidene for alkoholholdig drikk under 4,76 % er mellom kl.08.00 og kl.20.00 på hverdager og 
mellom kl.08.00 og kl.18.00 på lørdager og dager foran helligdager, unntatt dagen før Kristi 
Himmelfartsdag.  
4. Gebyrene fastsettes i henhold til Lov av 2.juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk 
m.v. Kapittel 6.  
5. Innehaver av bevilling for salg av alkoholholdig drikke, har et formelt ansvar for at salget skjer 
etter de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter og har utarbeidet internkontroll system.  
6. Bevilling er gjeldende fra vedtaksdato til 30.09.2024. 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Det foreslås at bevillingstiden settes til 30.09.2024 på alle søknader om salgs- og 
skjenkebevilling. 
 
Søker har salgsbevilling for øl i dag, og det søkes om videreføring av denne.  
Firmaet har dagligvare.  
Styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven for alkohol. 
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Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, Gáivuona suohkan Kåfjord kommune 
Kaivuonon komuuni, Troms 
§ 3.Salgstider for salg av øl 

Uavhengig av hva som måtte være bestemt om forretningenes alminnelige åpnings- 
og lukningstider kan salgssteder med kommunal bevilling til ølsalg maksimalt kunne selge 
øl i følgende tidsrom: 

- Mandag-fredag kl. 08.00-20.00. 
- Dager før søndager og helligdager, utenom dagen før Kr. himmelfart fra klokken  

08.00-18.00. 

Salg av øl på søndager og helligdager, 1. og 17. mai er forbudt. Se for øvrig alkoholloven § 
3-7, tredje ledd: 
§ 3-7.Tidsinnskrenkninger for salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 
4,7 volumprosent alkohol 
Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan skje fra kl. 08.00 til kl. 18.00. På 
dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl. 15.00. Dette gjelder ikke dagen før 
Kristi Himmelfartsdag. 
Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte salgssted innskrenke eller 
utvide tiden for salg i forhold til det som følger av første ledd. Salg og utlevering av drikk 
som nevnt i første ledd er likevel forbudt etter kl. 20.00 på hverdager, og etter kl. 18.00 på 
dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Det kan bestemmes 
at salg ikke skal finne sted til bestemte tider på dagen eller på bestemte ukedager. 

Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. 
og 17. mai. 

 
Fra ruspolitisk handlingsplan:  
Mål for bevillingspolitikken:  
1. I behandlingen av søknader om salgs- og skjenkebevillinger er kommunens mål å begrense de 
skader som alkohol kan innebære for samfunnet og individet.  
2. Det skal tas hensyn til om bevillingene kan påvirke tilgangen på alkohol, særlig for yngre  
aldersgrupper.  
 
Søknaden har vært sendt til uttalelse til NAV og Politiet, Politiet har ingen anmerkninger til 
søknad eller styrer/stedfortreder, eventuelle anmerkninger fra Nav vil bli lagt fram på møtet. 
 

Vurdering: 
Denne søknaden fører ikke til en økning av antall salgsbevillinger i kommunen. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2020/184 -15 

Arkiv: U62 

Saksbehandler:  Greta Larsen 

Dato:                 08.05.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
47/20 Kåfjord kommunestyre 15.05.2020 

 

Søknad om salgsbevilling -  Joker - Manndalen Varesenter 

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

 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Joker - Manndalen Varesenter ved Fred Are Nilsen gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk  
under 4,76 % i firmaets lokaler.  
2. Stedfortreder godkjennes Vivi Eriksen.  
3. Salgstidene for alkoholholdig drikk under 4,76 % er mellom kl.09.00 og kl.20.00 på hverdager og 
mellom kl.09.00 og kl.18.00 på lørdager og dager foran helligdager, unntatt  
dagen før Kristi Himmelfartsdag.  
4. Gebyrene fastsettes i henhold til Lov av 2.juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk 
m.v. Kapittel 6.  
5. Innehaver av bevilling for salg av alkoholholdig drikke, har et formelt ansvar for at salget skjer 
etter de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter og har utarbeidet internkontroll system.  
6. Bevilling er gjeldende fra vedtaksdato til 30.09.2024. 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Det foreslås at bevillingstiden settes til 30.09.2024 på alle søknader om salgs- og 
skjenkebevilling. 
 
Søker har salgsbevilling for øl i dag, og det søkes om videreføring av denne.  
Firmaet har dagligvare.  
Styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven for alkohol. 
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Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, Gáivuona suohkan Kåfjord kommune 
Kaivuonon komuuni, Troms 
§ 3.Salgstider for salg av øl 

Uavhengig av hva som måtte være bestemt om forretningenes alminnelige åpnings- 
og lukningstider kan salgssteder med kommunal bevilling til ølsalg maksimalt kunne selge 
øl i følgende tidsrom: 

- Mandag-fredag kl. 08.00-20.00. 
- Dager før søndager og helligdager, utenom dagen før Kr. himmelfart fra klokken  

08.00-18.00. 

Salg av øl på søndager og helligdager, 1. og 17. mai er forbudt. Se for øvrig alkoholloven § 
3-7, tredje ledd: 
§ 3-7.Tidsinnskrenkninger for salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 
4,7 volumprosent alkohol 
Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan skje fra kl. 08.00 til kl. 18.00. På 
dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl. 15.00. Dette gjelder ikke dagen før 
Kristi Himmelfartsdag. 
Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte salgssted innskrenke eller 
utvide tiden for salg i forhold til det som følger av første ledd. Salg og utlevering av drikk 
som nevnt i første ledd er likevel forbudt etter kl. 20.00 på hverdager, og etter kl. 18.00 på 
dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Det kan bestemmes 
at salg ikke skal finne sted til bestemte tider på dagen eller på bestemte ukedager. 

Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. 
og 17. mai. 

 
Fra ruspolitisk handlingsplan:  
Mål for bevillingspolitikken:  
1. I behandlingen av søknader om salgs- og skjenkebevillinger er kommunens mål å begrense de 
skader som alkohol kan innebære for samfunnet og individet.  
2. Det skal tas hensyn til om bevillingene kan påvirke tilgangen på alkohol, særlig for yngre  
aldersgrupper.  
 
Søknaden har vært sendt til uttalelse til NAV og Politiet, Politiet har ingen anmerkninger til 
søknad eller styrer/stedfortreder, eventuelle anmerkninger fra Nav vil bli lagt fram på møtet. 
 

Vurdering: 
Denne søknaden fører ikke til en økning av antall salgsbevillinger i kommunen. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2020/156 -12 

Arkiv: U63 

Saksbehandler:  Greta Larsen 

Dato:                 23.04.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
48/20 Kåfjord kommunestyre 15.05.2020 

 

Søknad om skjenkebevilling - Artic Bistro & Bar 

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

 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Djupvik Camp & Maskin AS innvilges skjenkebevilling for øl, vin og brennevin med 
begrensninger i tidspunkt i hht alkoholloven og -forskrift 
2. Skjenkeareal er i Djupvik Camp og Maskin AS kafédel i servicehuset Artic Bistro & Bar. 
3. Skjenketid for alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer fra kl. 13.00, 
skjenking av annen alkoholholdig drikk fra kl. 12.00. 
4. Skjenking av øl, vin og brennevin skal på fredager, lørdager og dager foran hellig- og 
høytidsdager avsluttes senest kl. 02.00.  
Øvrige dager til kl. 24.00. for øl, vin og brennevin, som omsøkt. 
5. Jim-Roar Wiik, Olderdalen, godkjennes som styrer, etablererprøven for servering og 
kunnskapsprøven for alkoholloven er bestått. 
6. Som stedfortreder godkjennes Jens Aleksander Butter Simonsen, Djupvik, kunnskapsprøven 
for alkoholloven er bestått. 
7. Gebyrene fastsettes i henhold til A-lovens § 7-1 og Forskrift av 8. juni 2005 nr. 538 kap.6. 
8. Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår etter 
de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder og at det er utarbeidet Internkontroll-system. 
9. Bevillingstiden er fra vedtak er fattet og til 30.09.2024. 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Det foreslås at bevillingstiden settes til 30.09.2024 på alle søknader om salgs- og 
skjenkebevilling. 
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Bakgrunn for saken: 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling fra Djupvik Camp & Maskin AS om 
skjenkebevilling for øl, vin og brennevin i servicehuset Artic Bistro & Bar. 
Bygget der skjenking skal foregå har brukstillatelse, det er mottatt kopi av melding til 
mattilsynet. 
 
Jim Roar Wiik har bestått etablererprøven og kunnskapsprøven for alkoholloven. 
Stedfortreder, Jens Aleksander Butter Simonsen, har bestått kunnskapsprøven for alkoholloven. 
 
Åpningstid: 
I søknaden opplyses at skjenkestedets åpningstid er fra mandag til torsdag er fra kl.12.00 til 
kl.24.00, fredag/lørdag fra kl. 12.00 til kl. 02.00 og søndag/helligdag fra  
kl. 12.00 til kl. 24.00. 
 
Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, Gáivuona suohkan Kåfjord kommune 
Kaivuonon komuuni, Troms: 
§ 2.Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 

a) Alle serveringssteder i kommunen skal holde lukket fra kl. 02.00 til kl. 06.00. Jf. 
serveringsloven § 15, første ledd. 

b) Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke gruppe 1 (over 2,5 og høyst 
4,7 volumprosent alkohol) og gruppe 2 (over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent 
alkohol) fra klokken 11.00 til klokken 02.00. 
Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke gruppe 3 (fra og med 22 
volumprosent alkohol) fra klokken 13.00 til klokken 02.00. 

c) Det gis ikke bevilling for skjenking av brennevin utendørs. 
 
Fra Ruspolitisk handlingsplan: 
Mål for bevillingspolitikken: 
1. I behandlingen av søknader om salgs- og skjenkebevillinger er kommunens mål å begrense de 
skader som alkohol kan innebære for samfunnet og individet. 
2. Det skal tas hensyn til om bevillingene kan påvirke tilgangen på alkohol, særlig for yngre 
aldersgrupper. 
 
Søknaden har vært sendt til uttalelse til NAV og Politiet, Politiet har ingen anmerkninger til 
søknad eller styrer/stedfortreder, eventuelle anmerkninger fra Nav vil bli lagt fram på møtet. 

Vurdering: 
Denne søknaden fører ikke til en økning av antall skjenkebevillinger i kommunen. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2020/156 -19 

Arkiv: U63 

Saksbehandler:  Greta Larsen 

Dato:                 07.05.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
49/20 Kåfjord kommunestyre 15.05.2020 

 

Søknad om skjenkebevilling - Lyngen Lodge/Spirit of Lyngen 2 

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

 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Lyngen Lodge innvilges skjenkebevilling for øl, vin og brennevin med begrensninger i tidspunkt i 
hht. Alkoholloven og -forskrift 
2. Skjenkearealet er deres lokaler på Lyngen Lodge. 
3. Skjenking av alkoholholdig drikk på Lyngen Lodge, gis uten tidsbegrensing jamf. Alkoholloven § 
4-4, 7. ledd (vedr. overnattingssteder) og Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for Kåfjord § 4.  
4. Skjenking av alkoholholdig drikk på Lyngen Lodge over 22 volumprosent gis bevilling  
fra kl.13.00 til kl.02.00. 
5. Lyngen Lodge gis skjenkebevilling for alkoholholdig drikk under 22 volumprosent, på  
Terrassen fra kl.11.00 til kl.02.00. 
6. Skjenking av alkoholholdig drikk under 22 volumprosent innvilges på ”Spirit of Lyngen II” 
mellom kl. 11.00 og 02.00.  
7. Elisabeth Braathen godkjennes som styrer, etablererprøven og kunnskapsprøve for alkohol er 
bestått. 
8. Som stedfortreder godkjennes Graham Austick, Djupvik, kunnskapsprøven for alkohol er bestått.  
9. Gebyrene fastsettes i henhold til A-lovens § 7-1 og Forskrift av 8. juni 2005 nr. 538 kap.6. 
10. Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår etter 
de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder og at det er utarbeidet Internkontroll-system. 
11. Bevillingstiden er fra vedtak er fattet og til 30.09.2024. 
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Saksopplysninger: 
Det foreslås at bevillingstiden settes til 30.09.2024 på alle søknader om salgs- og 
skjenkebevilling. 
 
Lyngen Lodge AS søker om fortsatt skjenkebevilling for øl, vin og brennevin på Lyngen  
Lodge.  
Det søkes om skjenketid for øl og vin, alkoholholdig drikk under 22 volumprosent, alle ukedager fra 
kl 00.00 – 24.00 innendørs.  
  
Terrassen er 60 m2. Ved SPA-utgang utendørs. Jacuzzi beliggende 1 meter ved utgangsdøren.  
På sommerstid blir terrassen brukt til bespisning (grilling etc.) De ønsker i tillegg til servering  
av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2. 
De ønsker også å kunne servere øl og vin uten tidsbegrensing inne på lodgen, og søker om de kan 
servere dette hele døgnet.  
De søker også om fortsatt skjenkebevilling til deres båt ”Spirit of Lyngen II” for øl/vin.  
 
Det søkes om skjenketid /skjenkeareal:  
Lyngen Lodge har en total BYA: 322m2, og det søkes om at skjenkebevillingen skal dekke hele  
arealet. Slik at gjestene kan bevege seg med sitt f.eks vinglass fra rom til rom. Det søkes også at  
bevillingen skal gjelde terrasse på ca 60m2 hvor det er ønskelig med servering på godværsdager.  
På terrassen er også jacuzzi (boblebadet) som kan benyttes daglig uavhengig av årstid.  
Det søkes om skjenketid for alkoholholdig drikk over 22 volumprosent alle dager fra kl. 13.00 til kl. 
02.00, for alkoholholdig drikk under 22 volumprosent hele døgnet.  
Spirit of Lyngen II:  
Spirit of Lyngen II blir brukt som transportmiddel mellom Lyngen Logde og fjellene rundt, der 
dagens topptur starter.  
 
§ 4.Åpningstider for overnattingssteder 
Åpningstider fastsatt i serveringsloven § 15 første, andre eller fjerde ledd gjelder ikke 
servering ved overnattingssteder til overnattingsgjester. Jf. serveringslovens § 15, femte 
ledd. Når det gjelder overnattingssteder kan det skjenkes øl og vin til overnattingsgjester 
uten hensyn til tidsbegrensningene i alkoholloven § 4-4, første og annet ledd. 
 
Forskriften gir ikke anledning til skjenking av alkoholholdigdrikk over 22 volumprosent  
utendørs.  
Alkoholloven og i Forskrift for Kåfjord kommune gir anledning til skjenking for alkoholholdig  
drikk under 22 volumprosent til overnattingsgjester uten hensyn til tids begrensinger i § 4-4.  
Alkoholdig drikk over 22 volumprosent er det forbudt å skjenke mellom kl. 03.00 og kl. 13.00  
jmf Alkoholloven § 4-4, 4. ledd.  
 
I Forskrift for Kåfjord kommune, § 2 c), gis ikke bevilling for skjenking av brennevin 
utendørs, søknad om skjenking av brennevin på terrassen kan ut fra dette ikke innvilges.  
 
Innstilling til vedtak settes etter Forskriften for Kåfjord kommune.  
Båten Spirit of Lyngen II, er en del av konseptet Lyngen Lodge gir sine gjester og de søker om  
fortsatt skjenkebevilling også til denne, for alkoholholdig drikk under 22 volumprosent (øl og  
vin) for servering på turer med båten.  
 
Fra Ruspolitisk handlingsplan: 
Mål for bevillingspolitikken: 
1. I behandlingen av søknader om salgs- og skjenkebevillinger er kommunens mål å begrense de 
skader som alkohol kan innebære for samfunnet og individet. 
2. Det skal tas hensyn til om bevillingene kan påvirke tilgangen på alkohol, særlig for yngre 
aldersgrupper. 
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Søknaden har vært sendt til uttalelse til NAV og Politiet, Politiet har ingen anmerkninger til 
søknad eller styrer/stedfortreder, eventuelle anmerkninger fra Nav vil bli lagt fram på møtet. 
 

Vurdering: 
Denne søknaden fører ikke til en økning av antall skjenkebevillinger i kommunen. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2020/156 -15 

Arkiv: U63 

Saksbehandler:  Greta Larsen 

Dato:                 07.05.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
50/20 Kåfjord kommunestyre 15.05.2020 

 

Søknad om skjenkebevilling - Trygdekontoret Pub & Bar 

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

 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Marthinsen Produkter ved Trygdekontoret Pub & Bar innvilges skjenkebevilling for øl, vin og 
brennevin med begrensninger i tidspunkt i hht alkoholloven og -forskrift.  
2. Skjenkeareal er i Trygdekontoret Pub & Bar i Olderdalsvegen 408.  
3. Uteservering på veranda innvilges med alkoholholdig drikk under 22 volumprosent alkohol ihht. 
søknad, i tidsrommet fra 01.05.-31.10. fra kl.12.00. til kl.22.00. under forutsetning at ferdigattest er 
utstedt.  
Det gis ikke bevilling for skjenking av brennevin utendørs. 
4. Skjenketid for alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer fra kl. 13.00, 
skjenking av annen alkoholholdig drikk fra kl. 12.00.  
5. Skjenking av øl, vin og brennevin skal avsluttes senest kl. 02.00.  
6. Kent-Arne Marthinsen, Olderdalen, godkjennes som styrer, etablererprøve og kunnskapsprøve for 
alkohol er bestått.  
7. Aud Marthinsen, Olderdalen, godkjennes som stedfortreder, kunnskapsprøven for alkohol er 
bestått.  
8. Gebyrene fastsettes i henhold til A-lovens § 7-1 og Forskrift 2. juni 2005 nr 538 om omsetting av 
alkoholholdig drikk m.v. Kapittel 6.  
9. Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår etter de 
lover og forskrifter som til enhver tid gjelder og at det er utarbeidet internkontrollsystem.  
10. Bevillingstiden er fra vedtak er fattet og til 30.09.2024.  
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Saksopplysninger: 
Det foreslås at bevillingstiden settes til 30.09.2024 på alle søknader om salgs- og 
skjenkebevilling. 
 
Bakgrunn for saken:  
Marthinsen Produkter ved Kent-Arne Marthinsen søker om skjenkebevilling i skjenkelokalet 
«Trygdekontoret Pub & Bar» tidligere Båthuset i Olderdalsvegen 408.  
Det er søkt om byggetillatelse for veranda, denne er godkjent, men verandaen er ikke ferdigstilt, det 
er beregnet til 30 personer på veranda. 
I tidligere søknad i 2019 var skjenketid satt til kl.24.00. utendørs, Politiet kom med følgende 
uttalelse:  
«Det bes om at kommunen gjør en vurdering på om uteservering til kl. 24, vil utgjøre et 
støyproblem, i forhold til nattero, for evt. naboer.»  
Denne er nå endret til kl.22.00. så det anses ikke lengre som et problem i forhold til støy.  
 
Åpningstid:  
I søknaden opplyses det at skjenkestedets åpningstid er fra mandag til søndag kl.12.00-02.00. 
 
Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, Gáivuona suohkan Kåfjord kommune 
Kaivuonon komuuni, Troms: 
§ 2.Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 

a) Alle serveringssteder i kommunen skal holde lukket fra kl. 02.00 til kl. 06.00. Jf. 
serveringsloven § 15, første ledd. 

b) Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke gruppe 1 (over 2,5 og høyst 
4,7 volumprosent alkohol) og gruppe 2 (over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent 
alkohol) fra klokken 11.00 til klokken 02.00. 
Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke gruppe 3 (fra og med 22 
volumprosent alkohol) fra klokken 13.00 til klokken 02.00. 

c) Det gis ikke bevilling for skjenking av brennevin utendørs. 
 
Fra ruspolitisk handlingsplan 2006 – 2011.  
Mål for bevillingspolitikken:  
1. I behandlingen av søknader om salgs- og skjenkebevillinger er kommunens mål å begrensede 
skader som alkohol kan innebære for samfunnet og individet.  
2. Det skal tas hensyn til om bevillingene kan påvirke tilgangen på alkohol, særlig for yngre  
aldersgrupper.  
 
Søknaden har vært sendt til uttalelse til NAV og Politiet, Politiet har ingen anmerkninger til 
søknad eller styrer/stedfortreder, eventuelle anmerkninger fra Nav vil bli lagt fram på møtet. 

Vurdering: 
Denne søknaden fører ikke til en økning av antall skjenkebevillinger i kommunen. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2020/156 -22 

Arkiv: U63 

Saksbehandler:  Greta Larsen 

Dato:                 07.05.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
51/20 Kåfjord kommunestyre 15.05.2020 

 

Søknad om skjenkebevilling - Moskogaisa kafe Bygg 

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

 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Torleif Larsen Eiendom AS innvilges skjenkebevilling for øl og vin med begrensninger i 
tidspunkt i hht alkoholloven og -forskrift. 
2. Skjenkearealet er Moskogaisa kafe, i samme bygg som Joker Birtavarre. Det forutsettes at dør 
mellom butikk og kafe er stengt, og at det er egen inngang til kafe. 
3. Skjenketid for alkoholholdig drikk under 22 volumprosent alkohol fra kl. 11.00. som omsøkt.  
4. Skjenking av øl og vin skal avsluttes senest kl. 02.00.  
5. Torleif Larsen godkjennes som styrer, kunnskapsprøve for alkohol er bestått.  
6. Randi Forfang godkjennes som stedfortreder.  
7. Gebyrene fastsettes i henhold til A-lovens § 7-1 og Forskrift 2. juni 2005 nr 538. Kap. 6.  
8. Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår etter de 
lover og forskrifter som til enhver tid gjelder og at det er utarbeidet internkontrollsystem.  
9. Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår etter 
de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder og at det er utarbeidet Internkontroll-system. 
10. Bevillingstiden er fra vedtak er fattet og til 30.09.2024. 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Det foreslås at bevillingstiden settes til 30.09.2024 på alle søknader om salgs- og 
skjenkebevilling. 
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 Bakgrunn for saken:  
Søknad om skjenkebevilling fra Torleif Larsen Eiendom AS ved Torleif Larsen om skjenking av øl 
og vin i lokalet Moskogaisa kafe. 
 
Det søkes om følgende skjenketid:  
kl. 09.00 - 02.00 mandag – søndag. 
Etter vår forskrift kan man skjenke i tidsrommet fra kl.11.00. det innstilles derfor fra dette 
tidspunktet. 
 
Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, Gáivuona suohkan Kåfjord kommune 
Kaivuonon komuuni, Troms: 
§ 2.Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 

a) Alle serveringssteder i kommunen skal holde lukket fra kl. 02.00 til kl. 06.00. Jf. 
serveringsloven § 15, første ledd. 

b) Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke gruppe 1 (over 2,5 og høyst 
4,7 volumprosent alkohol) og gruppe 2 (over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent 
alkohol) fra klokken 11.00 til klokken 02.00. 
Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke gruppe 3 (fra og med 22 
volumprosent alkohol) fra klokken 13.00 til klokken 02.00. 

c) Det gis ikke bevilling for skjenking av brennevin utendørs. 
 
Fra Ruspolitisk handlingsplan: 
Mål for bevillingspolitikken: 
1. I behandlingen av søknader om salgs- og skjenkebevillinger er kommunens mål å begrense de 
skader som alkohol kan innebære for samfunnet og individet. 
2. Det skal tas hensyn til om bevillingene kan påvirke tilgangen på alkohol, særlig for yngre 
aldersgrupper. 
 
Søknaden har vært sendt til uttalelse til NAV og Politiet, Politiet har ingen anmerkninger til 
søknad eller styrer/stedfortreder, eventuelle anmerkninger fra Nav vil bli lagt fram på møtet. 
 

Vurdering: 
I forhold til ruspolitisk handlingsplan vil denne skjenkebevillingen påvirke tilgang på  
Alkohol, da dette skjenkestedet ikke har brukt sin skjenkebevilling, selv om denne ble innvilget i 
2018. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2020/156 -18 

Arkiv: U63 

Saksbehandler:  Greta Larsen 

Dato:                 07.05.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
52/20 Kåfjord kommunestyre 15.05.2020 

 

Søknad om skjenkebevilling - Senter for nordlige folk 

Henvisning til lovverk: 
Lov av 2. juni 1989 nr 27 om omsetting av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) 
Forskrift til lov om omsetting av alkoholholdig drikk 
Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, Gáivuona suohkan Kåfjord kommune 
Kaivuonon komuuni, Troms 
 
Vedlegg 
1 Søknad skjenkebevilling Senter for nordlige folk 

 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Senter for Nordlige Folk AS innvilges skjenkebevilling for øl, vin og brennevin med 
begrensninger i tidspunkt i hht alkoholloven og -forskrift.  
2. Skjenkeareal i kultursalen og kafe i bygget.  
3. Det innvilges uteservering i telt i inngjerdet område ved inngang, i perioden 01.06. til 31.08. med 
skjenketid fra kl.18.00 til 02.00.  
Det gis ikke bevilling for skjenking av brennevin utendørs. 
4. Skjenketid for alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer fra kl. 13.00, 
skjenking av annen alkoholholdig drikk fra kl. 12.00.  
5. Skjenking av øl, vin og brennevin skal avsluttes senest kl. 02.00.  
6. Ann Kristin Hansen, Manndalen, godkjennes som styrer, etablererprøven for servering er bestått, 
og kunnskapsprøven for alkoholloven er bestått.  
7. Som en stedfortreder godkjennes Svein Oddvar Leiros, Birtavarre, under forutsetting at 
kunnskapsprøven for alkoholloven bestås.  
8. Gebyrene fastsettes i henhold til A-lovens § 7-1 og Forskrift av 8. juni 2005 nr. 538 kap.6.  
9. Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår etter de 
lover og forskrifter som til enhver tid gjelder og at det er utarbeidet Internkontroll-system.  
10. Bevillingstiden er fra vedtak er fattet og til 30.06.2020. 
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Saksopplysninger: 
Det foreslås at bevillingstiden settes til 30.09.2024 på alle søknader om salgs- og 
skjenkebevillinger. 
 
Senter for Nordlige Folk AS har søkt om fornying av sin skjenkebevilling.  
 
Daglig leder Svein Oddvar Leiros har ikke tatt etablererprøven, og har ikke bestått kunnskapsprøven 
for alkohol, men han er satt som stedfortreder, og ikke som styrer for skjenkebevilling, det 
forutsettes at kunnskapsprøven for alkohol bestås. 
Tidligere stedfortreder, Ann Kristin Hansen, er satt inn som styrer for skjenkebevilling og hun har 
etablererprøven og kunnskapsprøven for alkohol.  
 
I tillegg søkes det om utendørs skjenking i telt ved inngang i perioden 01.06. til 31.08. i følge 
telefonsamtale med daglig leder Svein O. Leiros. 
 
Åpningstid:  
I søknaden opplyses at åpningstid for innendørs er fra mandag til søndag er fra kl.12.00 til kl.02.00, 
og fra kl.18.00 til kl.02.00 utendørs.. 
 
Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, Gáivuona suohkan Kåfjord kommune 
Kaivuonon komuuni, Troms: 
§ 2.Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 

a) Alle serveringssteder i kommunen skal holde lukket fra kl. 02.00 til kl. 06.00. Jf. 
serveringsloven § 15, første ledd. 

b) Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke gruppe 1 (over 2,5 og høyst 
4,7 volumprosent alkohol) og gruppe 2 (over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent 
alkohol) fra klokken 11.00 til klokken 02.00. 
Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke gruppe 3 (fra og med 22 
volumprosent alkohol) fra klokken 13.00 til klokken 02.00. 

c) Det gis ikke bevilling for skjenking av brennevin utendørs. 
 
Fra Ruspolitisk handlingsplan: 
Mål for bevillingspolitikken: 
1. I behandlingen av søknader om salgs- og skjenkebevillinger er kommunens mål å begrense de 
skader som alkohol kan innebære for samfunnet og individet. 
2. Det skal tas hensyn til om bevillingene kan påvirke tilgangen på alkohol, særlig for yngre 
aldersgrupper. 
 
Søknaden har vært sendt til uttalelse til NAV og Politiet, Politiet har ingen anmerkninger til 
søknad eller styrer/stedfortreder, eventuelle anmerkninger fra Nav vil bli lagt fram på møtet. 

Vurdering: 
Denne søknaden fører ikke til en økning av antall skjenkebevillinger i kommunen. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2020/156 -20 

Arkiv: U63 

Saksbehandler:  Greta Larsen 

Dato:                 07.05.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
53/20 Kåfjord kommunestyre 15.05.2020 

 

Søknad om skjenkebevilling - Fosslis Mathantverkssiida 

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

 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Fosslis Mathantverks siida innvilges skjenkebevilling for øl, vin og brennevin med begrensninger 
i tidspunkt i hht. alkoholloven og -forskrift.  
2. Skjenkeareal er i Fosslis Mathantverks siida, Guovssahasa Niestelavka, i Sentrumsveien 6 i 
Samuelsberg.  
3. Skjenketid for alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer fra kl. 13.00, 
skjenking av annen alkoholholdig drikk fra kl. 12.00.  
4. Skjenking av øl, vin og brennevin skal avsluttes senest kl. 02.00. på fredag og lørdag, og til 
kl.24.00. på mandag til torsdag, og søndag, som omsøkt.  
Alle serveringssteder i kommunen skal holde lukket fra kl.02.00 til kl.06.00. 
5. Eva Fossli, Manndalen, godkjennes som styrer, etablererprøve og kunnskapsprøve for alkohol er 
bestått.  
6. Som stedfortreder godkjennes Arnt Inge Fossli, Manndalen, kunnskapsprøve for alkohol er 
bestått.  
7. Gebyrene fastsettes i henhold til A-lovens § 7-1 og Forskrift 2. juni 2005 nr 538 Kap. 6.  
8. Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår etter de 
lover og forskrifter som til enhver tid gjelder og at det er utarbeidet internkontrollsystem.  
9. Bevillingstiden er fra vedtak er fattet og til 30.09.2024. 
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Saksopplysninger: 
Det foreslås at bevillingstiden settes til 30.09.2024 på alle søknader om salgs- og 
skjenkebevilling. 
 
 Bakgrunn for saken:  
Fosslis Mathantverks siida ved Eva Fossli søker om skjenkebevilling i skjenkelokalet Guovssahasa 
Niestelavka i Sentrumsveien 6 i Samuelsberg.  
 
Åpningstid:  
I søknaden opplyses det at stedet er ment å være et kulturelt treffpunkt, med åpningstid fra mandag 
til torsdag, og søndag, kl.06.00. til kl.24.00, og med åpningstid fra fredag til lørdag kl.06.00 til 
kl.04.00. de søker om skjenkebevilling fra kl.12.00. til 02.00. 
Alle serveringssteder i kommunen skal holde lukket fra kl.02.00 til kl.06.00. 
 
Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, Gáivuona suohkan Kåfjord kommune 
Kaivuonon komuuni, Troms: 
§ 2.Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 

a) Alle serveringssteder i kommunen skal holde lukket fra kl. 02.00 til kl. 06.00. Jf. 
serveringsloven § 15, første ledd. 

b) Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke gruppe 1 (over 2,5 og høyst 
4,7 volumprosent alkohol) og gruppe 2 (over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent 
alkohol) fra klokken 11.00 til klokken 02.00. 
Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke gruppe 3 (fra og med 22 
volumprosent alkohol) fra klokken 13.00 til klokken 02.00. 

c) Det gis ikke bevilling for skjenking av brennevin utendørs. 
 
Fra ruspolitisk handlingsplan 2006 – 2011.  
Mål for bevillingspolitikken:  
1. I behandlingen av søknader om salgs- og skjenkebevillinger er kommunens mål å begrensede 
skader som alkohol kan innebære for samfunnet og individet.  
2. Det skal tas hensyn til om bevillingene kan påvirke tilgangen på alkohol, særlig for yngre  
aldersgrupper.  
 
Søknaden har vært sendt til uttalelse til NAV og Politiet, Politiet har ingen anmerkninger til 
søknad eller styrer/stedfortreder, eventuelle anmerkninger fra Nav vil bli lagt fram på møtet. 

Vurdering: 
Denne søknaden fører ikke til en økning av antall skjenkebevillinger i kommunen. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2020/156 -16 

Arkiv: U63 

Saksbehandler:  Greta Larsen 

Dato:                 07.05.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
54/20 Kåfjord kommunestyre 15.05.2020 

 

Søknad om skjenkebevilling - Davas 

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

Vedlegg 

1 Søknad skjenkebevilling Davas 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Davás AS innvilges skjenkebevilling for øl, vin og brennevin i pub med begrensninger i 
tidspunkt i hht alkoholloven og -forskrift. 
2. Skjenkeareal er i Davas AS i Sentrumsveien 30. 
3. Skjenketid for alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer fra kl. 13.00, 
skjenking av annen alkoholholdig drikk fra kl. 11.00. 
4. Skjenking av øl, vin og brennevin skal på fredager, lørdager og dager foran hellig- og 
høytidsdager avsluttes senest kl. 02.00.  
Øvrige dager til kl. 01.00. for øl, vin og brennevin, som omsøkt. 
5. Kurt Ivar Johnsen, Manndalen, godkjennes som styrer, etablererprøven for servering og 
kunnskapsprøven for alkoholloven er bestått. 
6. Som stedfortreder godkjennes Fred Are Nilsen, Manndalen, kunnskapsprøven for 
alkoholloven er bestått. 
7. Gebyrene fastsettes i henhold til A-lovens § 7-1 og Forskrift av 8. juni 2005 nr. 538 kap.6. 
8. Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår etter 
de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder og at det er utarbeidet Internkontroll-system. 
9. Bevillingstiden er fra vedtak er fattet og til 30.09.2024. 
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Saksopplysninger: 
Det foreslås at bevillingstiden settes til 30.09.2024 på alle søknader om salgs- og 
skjenkebevilling. 
 
Bakgrunn for saken:  
Selskapet Davás AS har pr i dag skjenkebevilling for øl, sterk øl, vin og brennevin i 
bar/selskapslokale og pub, og har også hatt for veranda, men det er ikke søkt om uteservering.  
 
Åpningstid:  
I søknaden opplyses det at skjenkestedets åpningstid er fra mandag til torsdag kl.10.00-01.00. og 
fredag til søndag kl.10.00-02.00. 
 
Det søkes om åpningstid fra kl. 10.00 til kl 01.00, og på fredag – lørdag fra kl. 10.00 til kl. 02.00 
og fra kl. 10.00 til kl. 02.00 på søn- og helligdager. I følge Forskrift kan skjenketid først være 
fra kl.11.00.  
 
Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, Gáivuona suohkan Kåfjord kommune 
Kaivuonon komuuni, Troms: 
§ 2.Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 

a) Alle serveringssteder i kommunen skal holde lukket fra kl. 02.00 til kl. 06.00. Jf. 
serveringsloven § 15, første ledd. 

b) Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke gruppe 1 (over 2,5 og høyst 
4,7 volumprosent alkohol) og gruppe 2 (over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent 
alkohol) fra klokken 11.00 til klokken 02.00. 
Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke gruppe 3 (fra og med 22 
volumprosent alkohol) fra klokken 13.00 til klokken 02.00. 

c) Det gis ikke bevilling for skjenking av brennevin utendørs. 
 
Fra ruspolitisk handlingsplan 2006 – 2011.  
Mål for bevillingspolitikken:  
1. I behandlingen av søknader om salgs- og skjenkebevillinger er kommunens mål å begrensede 
skader som alkohol kan innebære for samfunnet og individet.  
2. Det skal tas hensyn til om bevillingene kan påvirke tilgangen på alkohol, særlig for yngre  
aldersgrupper.  
 
Søknaden har vært sendt til uttalelse til NAV og Politiet, Politiet har ingen anmerkninger til 
søknad eller styrer/stedfortreder, eventuelle anmerkninger fra Nav vil bli lagt fram på møtet. 
 

Vurdering: 
Denne søknaden fører ikke til en økning av antall skjenkebevillinger i kommunen. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2020/156 -17 

Arkiv: U63 

Saksbehandler:  Greta Larsen 

Dato:                 07.05.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
55/20 Kåfjord kommunestyre 15.05.2020 

 

Søknad om skjenkebevilling - Manndalen sjøbuer 

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

 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Manndalen Sjøbuer AS innvilges skjenkebevilling for øl, vin og brennevin med begrensninger i 
tidspunkt i hht alkoholloven. 
2. Skjenkearealet er i Manndalen sjøbuer sitt lokale Sjøbucafeen. 
3. Skjenketid fra kl. 13.00 for all alkoholholdig drikk, som omsøkt.  
4. Skjenking av øl, vin og brennevin skal på fredager, lørdager og dager foran hellig- og 
høytidsdager avsluttes senest kl. 01.00. som omsøkt.  
5. Gerd Mikalsen, Manndalen, godkjennes som styrer, etablererprøven for servering og 
kunnskapsprøven for alkoholloven er bestått. 
6. Som stedfortreder godkjennes Henrik Solberg, Manndalen, kunnskapsprøven for 
alkoholloven er bestått. 
7. Gebyrene fastsettes i henhold til A-lovens § 7-1 og Forskrift av 8. juni 2005 nr. 538 kap.6. 
8. Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår etter 
de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder og at det er utarbeidet Internkontroll-system. 
9. Bevillingstiden er fra vedtak er fattet og til 30.09.2024. 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Det foreslås at bevillingstiden settes til 30.09.2024 på alle søknader om salgs- og 
skjenkebevilling. 
 
 Bakgrunn for saken:  
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Søknad om skjenkebevilling fra Manndalen Sjøbuer BA om skjenking av øl, vin og brennevin for 
restaurant og selskapslokale. Det er ikke søkt om skjenkebevilling for uteområdet altan. 
 
Åpningstid:  
Det søkes om følgende åpningstider fra kl.13.00 til kl.01.00.  
 
Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, Gáivuona suohkan Kåfjord kommune 
Kaivuonon komuuni, Troms: 
§ 2.Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 

a) Alle serveringssteder i kommunen skal holde lukket fra kl. 02.00 til kl. 06.00. Jf. 
serveringsloven § 15, første ledd. 

b) Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke gruppe 1 (over 2,5 og høyst 
4,7 volumprosent alkohol) og gruppe 2 (over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent 
alkohol) fra klokken 11.00 til klokken 02.00. 
Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke gruppe 3 (fra og med 22 
volumprosent alkohol) fra klokken 13.00 til klokken 02.00. 

c) Det gis ikke bevilling for skjenking av brennevin utendørs. 
 
Fra ruspolitisk handlingsplan 2006 – 2011.  
Mål for bevillingspolitikken:  
1. I behandlingen av søknader om salgs- og skjenkebevillinger er kommunens mål å begrensede 
skader som alkohol kan innebære for samfunnet og individet.  
2. Det skal tas hensyn til om bevillingene kan påvirke tilgangen på alkohol, særlig for yngre  
aldersgrupper.  
 
Søknaden har vært sendt til uttalelse til NAV og Politiet, Politiet har ingen anmerkninger til 
søknad eller styrer/stedfortreder, eventuelle anmerkninger fra Nav vil bli lagt fram på møtet. 
 

Vurdering: 
Denne søknaden fører ikke til en økning av antall skjenkebevillinger i kommunen. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2015/1385 -77 

Arkiv: L12 

Saksbehandler:  Bendik Fanghol 

Dato:                 20.04.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
56/20 Kåfjord kommunestyre 15.05.2020 

 

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Fossen 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Kåfjord kommune vedtar reguleringsplan for Fossen og deler av fylkesveg 332 med tilhørende 

planbeskrivelse, bestemmelser, plankart og merknadsbehandling jf. PBL § 12-1. 

 
 
 

Saksopplysninger: 
Planen var oppe til sluttbehandling i kommunestyret 17.04.20, men ble utsatt for å avklare med 
de berørte partene om utleiehyttene på felt BUH1 skulle fjernes og arealet gjøres om til 
nærmiljøanlegg. 
 
De berørte partene ble kontaktet og ble enige om en endring av formålet fra utleiehytter til et 
kombinert formål med offentlig/privat tjenesteyting og fritids- og turistformål. Under dette 
formålet vil det være anledning til å gjennomføre tiltak innenfor administrasjon, 
forsamlingslokaler, utleiehytter eller leirplass. Størrelsen på tiltaket videreføres, maksimalt 50 
kvadratmeter. Det er enighet om endringen mellom Senter for nordlige folk, Riddu Riđđu 
festivála og Kåfjord kommunes etat for oppvekst. 

Vurdering: 
I kommunestyremøtet 17.04.20 ble det fremmet forslag om å fjerne område for utleiehytter 
BUH1 og omgjøre det til en del av område for nærmiljøanlegg BNA2. Det ble vurdert at for å 
gjøre denne endringen, så må det avklares med berørte parter. Det ble i møtet sagt at Riddu 
Riđđu festivála ikke hadde noen kjennskap til disse utleiehyttene. Det ble også nevnt at Senter 
for nordlige folk også hadde vært engasjert i disse utleiehyttene i samarbeid med Riddu Riđđu. I 
plandokumentene var det beskrevet at hyttene skulle anlegges i forbindelse med Riddu Riđđu. 
 
Det ble avholdt møte mellom Kåfjord kommune og Senter for nordlige folk 21.04.20. Her ble 
det avklart at Senter for nordlige folk stilte seg bak administrasjonens forslag om å endre formål 
fra utleiehytter til kombinert tjenesteyting og turistformål. 
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Det har også vært avholdt møte mellom Riddu Riđđu festivála, kommunedirektør, etat for 
oppvekst og etat for drift og utvikling. Her ble det også enige om administrasjonens forslag. 
 
På bakgrunn av de berørte parters uttalelser forslår kommunedirektøren følgende nytt formål: 
 
Kombinert formål offentlig og privat tjenesteyting og fritids og turistformål – BAA1 

a) Området merket BAA1 skal nyttes til offentlig/privat tjenesteyting og/eller fritids og 
turistformål. (nr.1) 

b) Det tillates oppført tiltak i forbindelse med offentlig/privat tjenesteyting, og fritids- og 
turistformål. Tiltaket kan nyttes til følgende formål under hovedformålene (nr.1): 

a. Administrasjon 
b. Forsamlingslokale 
c. Utleiehytter 
d. Leirplass 

c) Bebygd areal skal ikke overstige 50 m2. (nr.5) 
d) Bygningenes mønehøyde skal ikke overstige 6 meter. (nr.5) 
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Kåfjord kommune 
 
Vedtatt dato: 
Dato for siste mindre endring: 28/4 2018 
Plan ID: 19402017002 
Saksnummer 

  
 

Reguleringsplan for Fossen og deler av fylkesveg 332 
  

Områdeplan  
 

REGULERINGSBESTEMMELSER  
 
 

 
 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det 
området som er avgrenset på plankart, datert 20.10.17. 
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1. PLANENS HENSIKT 
 

Planens hensikt er å avklare framtidig arealbruk for Fossen-området og vurdere mulige tiltak 
for å forbedre trafikksikkerheten på fylkesveg 332. 

 
Formål og hensynssoner i planforslaget (Pbl § 12-5): 

Bebyggelse og anlegg formål (pbl. §12-5, nr. 1) 
 Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse   kode: BFS1-2 
 Undervisning        kode: BU1 
 Offentlig og privat tjenesteyting     kode: BOP1 
 Barnehage        kode: BBH1 
 Avløpsanlegg        kode: BAV1 
 Leirplass        kode: BLP1 
 Idrettsanlegg        kode: BIA1-2 
 Kombinert off./privat tjenesteyting og fritids- og turistformål kode: BAA1 
 Nærmiljøanlegg       kode: BNA1-2 

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. §12-5, nr. 2) 

 Kjøreveg        Kode: SKV1-2 
 Veg         kode: SV1-2 
 Fortau         kode: SF1-2 
 Gang- og sykkelveg       kode: SGS1-3 
 Parkering        kode: SPA1-2 
 Annen veggrunn – tekniske anlegg     kode: SVT 
 Annen veggrunn – grøntareal     kode: SVG1 

 
Grønnstruktur (pbl. §12-5, nr. 3) 

 Naturområde – grønnstruktur     kode: GN1-4 
 Turvei         kode: GT1-3 

 
LNFR-område (pbl. §12-5, nr. 5) 

 Jordbruk        kode: LJ1 
 Friluftsformål        kode: LF1-6 

Bruk og vern av sjø og vassdrag (pbl. §12-5, nr. 6) 
 Naturområde i sjø og vassdrag     Kode: VNV1 

 
Hensynssoner (Pbl § 12-6) 

 Sikringssone - frisikt       kode: H140_1-2 
 Faresone - flomfare       kode: H320_1-5 
 Faresone - høyspentanlegg      kode: H370_1 
 Hensynssone - bevaring naturmiljø     kode: H560_1 
 Hensynssone - bevaring kulturmiljø     kode: H570_1 
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2 FELLESBESTEMMELSER FOR HELE PLANOMRÅDET 

2.1 Kulturminner/kulturmiljø.  
a) Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller 

andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding 
sendes Sametinget og Troms fylkeskommune omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om 
kulturminner (kml.) § 8 annet ledd (§ 12-7, nr. 2 og -6). 

 
2.2 Geotekniske vurderinger 
a) Før planforslaget kan godkjennes, må det foreligge detaljerte grunnundersøkelser. 

Dette skal gi grunnlag for detaljprosjektering, slik at nødvendig sikring av uteområder, 
byggegrop, grunn og fundamentering i området ivaretas (nr. 12). 

b) Det skal utføres geotekniske vurderinger/grunnundersøkelser og redegjøres for 
eventuelle stabiliseringstiltak før igangsettingstillatelse kan gis (nr. 12). 

 
2.3 Universell utforming  
a) Ved oppføring av bygninger og opparbeiding av felles uterom, skal det tas hensyn til 

god tilgjengelighet og så langt som mulig følge prinsippene om universell utforming. 
Med søknad om rammetillatelse skal det dokumenteres hvordan 
tilgjengelighetsforhold og universell utforming er ivaretatt (nr. 4). 

b) Bestemmelsen gjelder også for vegareal. 
 
2.4 Estetikk  
a) Bygningene skal ha god materialbruk og gis en utforming med god arkitektonisk 

kvalitet (nr.1). 
 
2.5 Vann, veg og avløp  
a) Ved søknad om rammetillatelse for tiltak innenfor planområdet skal det foreligge 

tekniske planer for veg, vann og avløp (§ 12-7, nr. 2).  
 

3 BESTEMMELSER AREALFORMÅL 

3.1 BESTEMMELSER TIL BYGG OG ANLEGG (§ 12-5, nr. 1) 
 
3.1.1 Boligbebyggelse BFS 
a) Områdene merket BFS skal benyttes som frittliggende eneboliger (§ 12-7, nr. 1).  
b)  Eventuelle nye bygg/tilbygg skal tilpasses eksisterende bebyggelse på en god måte 

(nr. 1).   
 
3.1.2  Undervisning BU 
a)  Området merket BU1 skal benyttes til undervisning med tilhørende anlegg  (nr. 1).  
b)  Eventuelle nye bygg/tilbygg skal tilpasses eksisterende bebyggelse på en god måte 

(nr. 1).  
 
3.1.3  Offentlig eller privat tjenesteyting BOP 
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a)  Området merket BOP1 skal nyttes som Senter for Nordlige folk (nr. 1).  
b)  Eventuelle nye tilbygg skal tilpasses eksisterende bebyggelse på en god måte (nr. 1).    
 
3.1.4  Barnehage BBH 
a)  Området merket BBH1 skal benyttes som barnehage med tilhørende anlegg (nr. 1).  
b)  Eventuelle tilbygg skal tilpasses eksisterende bebyggelse på en god måte (nr. 1).  
 
3.1.5  Avløpsanlegg BAV 
a)  Området merket BAV1 skal benyttes som bygning for avløps anlegg (nr. 1).  
 
3.1.6  Leirplass BLP 
a)  Området merket BLP1 skal benyttes som leirplass for Riddu-Riddu-festivalen (nr. 1). 
b) Innenfor leirområdet tillates konsertområde, parkeringsplasser og øvrige tiltak som 

er nødvendige for gjennomføring av festivalen. (nr. 1 og 2).  
c) Bygninger som oppføres skal fortrinnsvis brukes under festivalen og inngå under 

sikkerhetsklasse 1 (nr. 1 og 2). 
d)  I området tillates oppført lagringsbygg med maksimal grunnflate på 120 m2 (nr. 1 og 

2). 
 
3.1.7  Idrettsanlegg (kunstgressbane) BIA1 
a)  Området merket BIA1 skal benyttes som idrettsanlegg (nr. 1). 
b)  Det tillates oppført nærmiljøanlegg i områdets vestlige del (nr. 1). 
 
3.1.8  Idrettsanlegg (idrettshall) BIA2 
a)  Området merket BIA2 skal benyttes som idrettshall (nr. 1). 
b) Ved søknad om rammetillatelse, skal det utarbeides en utomhusplan for hele 

idrettsanlegget (BIA1 og BIA2). Pbl § 12-7, nr. 2. 
Utomhusplanen skal inneholde: 

 - bygningens plassering 
 - kotesetting og byggehøyder 
 - avfallsordning 
 - terrengendringer 
 - trafikkområder (kjøre- og gangveger, parkering, opparbeidelse og vegetasjon).  
c) Planlegging av trafikkområder skal gjøres i samarbeid med skole og barnehage (nr. 4). 
d) Området kan også benyttes til mindre idrettsanlegg som f. eks. skileikanlegg, 

sykkelbane, akebakke og andre lignende typer anlegg. (nr. 1) 
   
3.1.9  Kombinert formål offentlig og privat tjenesteyting og fritids og turistformål – BAA1 

a) Området merket BAA1 skal nyttes til offentlig/privat tjenesteyting og/eller fritids og 
turistformål. (nr.1) 

b) Det tillates oppført tiltak i forbindelse med offentlig/privat tjenesteyting, og fritids- 
og turistformål. Tiltaket kan nyttes til følgende formål under hovedformålene (nr.1): 

a. Administrasjon 
b. Forsamlingslokale 
c. Utleiehytter 
d. Leirplass 
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c) Bebygd areal skal ikke overstige 50 m2. (nr.5) 
d) Bygningenes mønehøyde skal ikke overstige 6 meter. (nr.5) 

 
 
3.2 BESTEMMELSER TIL SAMFERDSELSANLEGG OG TEK. INFRASTRUKTUR (§ 12-5, nr. 2) 
 
3.2.1 Fylkesveger SKV 
a) Vegene merket SKV1 og -2 er offentlige veger (Fylkesveger 332 og -331) og skal nyttes 

som kjøreveger (§ 12-7, nr. 1 og - 14). 
b) Det tillates ikke byggestart i området før avkjørsler til fylkesvegen er bygget i henhold 

til kravene i vegnormalene (nr. 10). 
c)  Avkjørsler mot fylkesveg er merket med pil på plankartet. Alle avkjørsler skal bygges 

etter krav i vegnormalene (nr. 1 og 2). 
d) Adkomst og avkjørsel knyttet til fylkesvei skal teknisk godkjennes av Statens vegvesen 

før utbygging i planområdet. 
 
3.2.2 Kommunale veger SV 
a) Vegene SV1 og -2 er offentlige veger (kommunale veger) og kan nyttes som veger for 

kjøre- og gangtrafikk (nr. 1 og -14). 
b) Vegene skal bygges etter vegnormalene. 
 
3.2.3 Fortau  
a) Fortau i tilknytning til vegene merket SKV og SV er offentlige og skal opparbeides som 

vist på plankartet (nr. 1 og -14). 
b) Deler av fortau langs SV2 skal benyttes som kantparkering for busser. Fortauet skal 

bygges i en slik høyde at av-/påstigning lett tilgjengelig. Endelig utstrekning av buss 
stoppene og høyde på fortau fastsettes av bygningsrådet i samarbeid med busselskap 
(nr. 1 og- 2). 

c) Fortau langs offentlig veg utformes ihht. Krav i Statens vegvesen sine håndbøker. 
d) Minimumsbredde på fortau skal følge den til enhver tid gjeldende vegnormal. 
 
3.2.4 Gang- og sykkelveger  
a)  Vegene merket SGS1, 2 og 3 er gang- og sykkelveger og skal nyttes av «myke» 

trafikanter. Gang- og sykkelvegene kan nyttes til nødvendig varetransport med 
kjøretøy (nr. 1 og -2). 

b) Gang- og sykkelveger langs offentlig veg utformes ihht. Krav i Statens vegvesen sine 
håndbøker. 

c) Minimumsbredde på gang- og sykkelvei skal følge den til enhver tid gjeldende 
vegnormal. 

 
3.2.5 Parkeringsplasser 
a)  Områdene merket SPA1 og SPA2 skal nyttes som offentlig parkeringsplass (nr. 1 og 

14). 
 
3.2.6 Annen veggrunn (tekniske anlegg og grøntarealer) 
a)  Alle vegskjæringer og -fyllinger skal utføres ihht. Krav i Statens vegvesen sine 
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håndbøker. Det skal ikke settes i gang tiltak før det foreligger godkjenning fra 
vegmyndigheten. Kravene til drenering og erosjon skal tilfredsstilles. 

 
3.2.7 Andre forhold 
a)  Det kan gjøres mindre justeringer ved prosjektering av alle vegene i samråd med 

grunneier og aktuell vegmyndighet (nr. 1 og 2). 
 
 
3.3 BESTEMMELSER TIL GRØNNSTRUKTUR (§ 12-5, nr. 3) 
 
3.3.1 Naturområde – grønnstruktur GN 
a) I området som på plankartet er merket GN1-4, skal nyttes som naturområde (§ 12-7, 

nr.1).  
b) I områdene er vanlig skjøtsel tillatt (nr. 9).  
c) I området GN3 tillates klatrejungel (nr.1).  
 
3.3.2 Turvei GT 
a) Området GT1 er en turvei som følger elvebredden og knyttes sammen med turvei 

som planlegges på motsatt side av Manndalselva (GT3). Broa skal fungere som 
gangbro/skibro og er merket som GT2 (nr. 1).  

b) Det tillates at gangstien utformes på en slik måte at den også er flomforebyggende. 
Utforming og utstrekning skal gjøres i samarbeid med NVE (nr. 2 og 10). 

c) Turveien skal opparbeides på en måte som hindrer ferdsel som er hinder for bonden. 
d) Broen skal oppføres med port i beitesesongen. 
 
3.4 BESTEMMELSER TIL LNFR (§ 12-5, nr. 5) 
 
3.4.1 Jordbruk LJ 
a) Området merket LJ1 skal brukes til jordbruk. Riddu-riddu festivalen kan etter avtale 

med grunneier benytte jorda etter innhøsting (§ 12-7, nr. 1 og 2).  
 
3.4.2 Friluftsformål LF 
a) Områdene merket LF1 – 6, skal nyttes til friluftsformål (nr. 1). 
b) Alle friluftsområdene grenser mot Manndalselva og eksisterende kantvegetasjon skal 

opprettholdes i størst mulig utstrekning (nr. 2 og 9). 
c)  I områdene merket LF2 og LF5 tillates flyttbare konstruksjoner (lavvoer mm), til bruk 

under Riddu-riddu festivalen (nr. 2).  
 
 
3.5 BESTEMMELSER TIL BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (§ 12-5, nr. 6) 
 
3.5.1 Naturområde i sjø og vassdrag VNV  
a)  Området merket VNV1 nyttes som naturområde i vassdrag (§ 12-7, nr. 1). 
 
 

4 BESTEMMELSER TIL HENSYNSSONER  
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a)  Innenfor de frisiktsoner som er vist på plankartet (H140_1-2) skal det ikke 
forekomme sikthindrende gjenstander eller vegetasjon som er høyere enn 0,5 m over 
tilstøtende kjørebaners plan (§ 11-8a). 

b) I området som på plankartet er vist som flomfare, merket H320_1-5 (rød skravur), 
tillates ikke oppført bygninger (§ 11-8a). 

c) I området som på plankartet er vist som Høyspenningsanlegg, merket H370_1 (rød 
skravur), tillates ikke oppført bygninger (§ 11-8a). 

d)  Området merket 560_1 er vist som hensynssone for naturmiljø. Tiltak som kan 
påvirke elveforløpet skal gjøres i samråd med fylkesmannen (§ 11-8c). 

e) Området merket H570_1 er vist som hensynssone for kulturmiljø. I dette området 
kan det bygges gangbro som vist på plankartet. Skjøtsel av kulturminnet skal bare 
gjøres i samråd med kulturvernmyndighetene. Ved etablering av gangbro skal ikke 
elveforbyggingen endres/berøres eller påføres vekt/trykk. (§ 11-8c) 

 
 
 
5 RETNINGSLINJER - ANDRE LOVER 
 

a) Lov om naturmangfold. Området merket H560_1 er Manndalselva og vernet etter 
«Naturmangfoldloven».  

b) Lov om kulturminner. Områdene merket H570_1 er vernet etter «Lov om 
kulturminner». Innenfor sonen gjelder fredningsbestemmelsene i kulturminneloven. 
 

 

6 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 

 Det må skrives at adkomster fra fylkesveg skal være kontrollert og godkjent av 
Statens vegvesen før det kan gis byggetillatelse. 

 Alle tiltak som berører riks- og fylkesveg skal avklares med Statens vegvesen før 
gjennomføring kan igangsettes. 

 Avkjørsler utformes og bygges ihht. Statens vegvesen sine retningslinjer. 
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 1. SAMMENDRAG 
 

 

Fig. 1 – Planområdet 

Hensikt. Hensikten med reguleringsplanen er å få avklart framtidig arealbruk for Fossen-
området og vurdere mulige tiltak for å forbedre trafikksikkerheten på fylkesveg 332. 
 
Planprosess. Planprogrammet med melding om oppstart var ute til offentlig ettersyn i 
perioden 05.09.15 til 19.10.15. Planen ble lagt i bero på grunn av ulike grunneierinteresser 
og registrering av ustabile fjellmasser lengre oppe i Manndalen (Gamanjunni). Arbeidet ble 
gjenopptatt etter at virkninger av mulig fjellskred ble presentert i møte med NVE i mai 2017 
og senere rapport «Dambruddsanalyse» nr. 3 - 2018. 
 
Planforslagets hovedtrekk. Et sentralt poeng med planforslaget er å gjøre eksisterende 
situasjon mere trafikksikkert med tydeligere differensiering mellom kjørende og gående. 
Framtidig arealbruk i planområdet vil i stor grad bli opprettholdt og ny bebyggelse dreier seg 
i første rekke om ny idrettshall og noen og et areal til kombinert tjenesteyting og 
turistformål. Nedre del av Fosseneset brukes av Riddu-riddu festivalen, fiskefestivalen og 
idrettsarrangementer i dag.  I planforslaget legges det opp til at områdene opprettholdes og 
videreutvikles.  
Innspill om å lokalisere motocrossbane på Fosseneset tilrås ikke, da denne vil bli liggende 
nært eksisterende støyømfintlig bebyggelse. 
 
Konsekvenser av 200-års flom. Faregrenser forårsaket av 200-års flom er inntegnet på 
plankartet og gir ingen konsekvenser for eksisterende - og planlagt bebyggelse.   

Fv. 332 Fv. 331
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Fjellskred fra Gamanjunni. NVE har utarbeidet «Dambruddsanalyse» (Rapport nr. 3-2018) 
som konkluderer med at sannsynligheten for dambrudd er så lav at det ikke settes 
restriksjoner for arealbruken i planområdet. 

 2. BAKGRUNN OG EKSISTERENDE SITUASJON 
 

  2.1 Bakgrunn 
 
Statens vegvesen utarbeidet reguleringsplan for ny tunnel gjennom Nordnesfjellet som ble 
godkjent av Kåfjord kommunestyre i juni 2012. Den nye vegtraseen la føringer for framtidig 
sentrumsutvikling i Manndalen. Dette har utløst forholdsvis omfattende planarbeid: 
 

- Reguleringsplan for Samuelsberg – godkjent 2014 
- Reguleringsplan for Løkvoll sentrum - godkjent 2015 
- Reguleringsplan for sammenføyning Samuelsbergvegen/E6 - godkjent 2016 

 
Nåværende planarbeid omfatter Fosseneset (gul markering på figuren nedenfor). 
Reguleringsplan for sti langs Manndalselva vil bli utarbeidet tilnærmet samtidig som 
Fosseneset. 

 

 
 
Fig. 2 – Reguleringsplanarbeid i Manndalen  
 

Løkvoll – privat 
tjenestetilbud

Fossen – offentlig 
tjenestetilbud

Ny E6 – Tunnel gjennom 
Nordnesfjellet 
Reg.plan: 2012
Åpnes: 2018

Reguleringsplan for 
Samuelsberg (2015)

Reguleringsplan for 
Manndalen/Løkvol (2014)

Reguleringsplan for sammen-
føyning «gamle» E6 (2016)

Reguleringsplan for sti 
langs Manndalselva - 
under arbeid

Reguleringsplan 
for Fossen –
nåværende plan

Fv. 331

Fv. 332

E6
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I Manndalen finnes 2 tyngdepunkter med tjenestetilbud. Butikker og private tjenestetilbud 
ligger ved E6, mens offentlig tjenester som skole, barnehage og senter for Nordisk folk ligger 
i Fossen-området ved fylkesveg 332. I disse områdene er det tettstedsdannelser med noe 
konsentrert bebyggelse. Det samme gjelder bebyggelsen langs vegen gjennom Samuelsberg. 
Øvrige bebyggelsen er i hovedsak spredt langs de to vegene som går på hver sin side av 
dalen.  
 
 

  2.2 Hensikten med reguleringsarbeidet 
 
Hensikten med reguleringsarbeidet er å få avklart framtidig arealbruk for Fossen-området og 
vurdere mulige tiltak for å forbedre trafikksikkerheten på fylkesveg 332 som går på tvers av 
dalen. Under planprosessen ble det avdekket ustabile fjellpartier lenger opp i Manndalen 
(Gamajunni) og hensikten med planarbeidet ble derfor utvidet til også å avklare 
konsekvensene av fjellskred. I rapport av 2018 framgår det at sannsynligheten for dambrudd 
er så lav at det ikke er nødvendig med restriksjoner i arealbruken nedstrøms utløpsområdet.  

Foruten de offentlige tjenestetilbudene benyttes området både av idrettslaget og Riddu-
Riddu festivalen. Også motorcrossklubben ønsker å etablere seg i området. Planforslaget gir 
en nærmere avklaring om framtidig arealbruk. Det ønskes videre at Fossenområdet bindes 
sammen med Løkvollområdet med en tursti/gangsti langs Manndalselva. En del av stien 
vises i nåværende plan, men resten fremmes som egen plan (Tursti langs Manndalselva).  

 

  2.3 Eksisterende situasjon – Fosseneset m/deler av Fylkesveg 332 
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Fig. 3 – Planavgrensning og eksisterende bruk 
Planavgrensningen 
Planområdet Fossen avgrenses av FV332 i vest og Manndalselva mot sør og øst. Videre 
inngår FV332 i planforslaget til den støter sammen med FV331 (strekningen på tvers dalen). 
 
Topografi og bebyggelse 
Bebyggelsen er lokalisert på to østvendte terrasser. På den øverste terrassen er skolen og 4 
boliger med fjøs/uthus lokalisert langs fylkesvegen. På terrassen nedenfor ligger Senter for 
Nordlige folk, barnehage, bygning for avløpsanlegg og idrettsplass. I tilknytning til 
skole/barnehage er det bygd nærmiljøanlegg i form av ballbinge, lekeplasser, akebakke, 
klatrejungler og sykkelløype (se markering «L» på fig. 3). Nederst på Fosseneset er området 
flatt og omkranset av Manndalselva.  Dette området brukes under Riddu-Riddu festivalen 
om sommeren og til skiarrangementer om vinteren.  
 
Grunnforhold  
Stort sett hele planområdet ligger på elveavsetninger, men skråningen mellom terrassene 
består av tykk havavsetning. Ved brua finnes et lite område med fjell i dagen.  
 
Vegetasjon 
Vegetasjonen består av dyrka mark/tidligere dyrka mark og spredt løvskog. Sentralt i 
området ligger et skogholt (furutrær) og langs elvebredden finnes kantvegetasjon av løvtrær.  
 
Atkomstforhold  
Fosseneset kan nås fra fylkesveg 332 (vestlig del av dalen). Hovedatkomst til planområdet 
blir som i dag, dvs. via kommunal veg til senter for Nordlige folk, barnehage og idrettsplass.  
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Eiendomsforhold 
Følgende eiendommer er innenfor planavgrensningen for Fosseneset: 35/4, -20,-21, -27, -29, 
-30,31,-40 -46,-68, -62,-65,-74,-75,-90,-91,-92,-103,-105,-108,-108,1,-108,2,-113 og -115. 
 
Vegstrekningen 332 (på tvers av dalen) 
Vegstrekningen innehar en smal bro, er svingete med bakketopper og har dårlige siktforhold.  
Vegen benyttes av skolebarn og i planforslaget vurderes løsninger for å bedre trafikksikker-
4heten. Følgende eiendommer støter mot FV332 på nevnte strekning: 30/1, -6, -11, -12, -49, 
-78 og -97. 
 
Riddu-Riddu festivalen 
For å sikre framtidige muligheter for å arrangere Riddu-riddu festivalen, har Kåfjord 
kommune kjøpt eiendommen 35/127 (markert med rød linje på fig. 3 på forrige side).  
 
Andre arrangementer 
Området nyttes i forbindelse med Manndalen Fiskefestival som arrangeres årlig, til 
skiarrangementer om vinteren og til fotballkamper om sommeren. Anleggene brukes både 
av idrettslaget og skolen. 
 
Flomfare 
Deler av reguleringsområdet ligger utsatt til, både fra 200-års flom og flomtopp forårsaket av 
fjellskred (Gamanjunni). Sikringstiltak vil vurderes.  

  3. OVERORDNEDE FØRINGER  
 
 

  3.1 Nasjonale føringer 
 
Kommunal planlegging må forholde seg til lover, forskrifter, bestemmelser og retningslinjer. 
Følgende nevnes: 

 
- Plan og bygningsloven er det formelle lovgrunnlaget (av andre lover som legger 

føringer nevnes folkehelse-, kulturminne- og naturmangfoldloven) 
- Statlige retningslinjer for klima og energiplanlegging i kommunene 
- Statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og ungdom interesse i planleggingen 
- «Veileder for arealplanlegging» og «sametingets veileder» (de mest sentrale) 
- Rikspolitiske retningslinje T-1442 Miljøverndepartementet 
- Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen 
- Rundskriv T.2/08 Miljøverndepartementet, om barn og planlegging 
- Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013  
- Retningslinje 2/2011 NVE, Flaum og skredfare i arealplanar, revidert 2014 

 
 

  3.2 Regionale føringer 
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- Fylkesplanen for Troms 2014 -2020 har følgende målsetting: Arealforvaltningen skal 
være forutsigbar og legge til rette for god og bærekraftig nærings- og 
samfunnsutvikling basert på oppdatert kunnskap og godt planverk i kommunene. 

- Fylkesplanen for Troms 2014 -2020, kapittel 5 - arealpolitiske retningslinjer  
 

- Regional planstrategi 2016-2019 viser til følgende regionale planer: 
o Regional bibliotekplan (oppstart 2016) 
o Regional plan for kultur (oppstart 2016) 
o Regional plan for reindrift (under utarbeidelse) 
o Regional forvaltningsplan 2016-2021, vannregion Troms (vedtatt 2015) 
o Regional transportplan 2018-2027 (vedtatt 2014) 
o Regional plan for landbruk 2014-2025 (vedtatt 2014) 
o Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfiske 2016-2027 (vedtatt 2016) 
o Regional plan for handel og service 2015-2024 (vedtatt 2015) 

 
 

  3.3 Kommunale føringer 
 

- Kommuneplanens samfunnsdel (under arbeid) 
- Kommuneplanens arealdel - vedtatt 2017. NB! Arealdelen har videreført eksisterende 

situasjon og reguleringsplanen vil derfor avvike fra formålene vist i arealdelen.  
 

Gjeldende planer og innspill: 
 

 
 
Fig. 4 - Gjeldende reguleringsplan for Fossen, godkjent i 1995 
 
Øvrige føringer:  
 

- Rapport “Verdier i Manndalselva”, Direktoratet for Naturforvaltning m.fl.  

Allmennyttig formål

Allmennyttig formålOffentlig formål

Boliger

Parker, anlegg for lek, idrett og sport 

Renseanlegg
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- Reguleringsplan for Samuelsberg 2014 
- Reguleringsplan for Løkvoll/Manndalen 2015 
- Tiltaksliste fra Kåfjord kommune, skole/barnehage, Senter for nordlige folk, Riddu-

Riddu, idrettslaget (MUIL) og motorcrossklubben 
 

Leieavtale 
 

    
    
  Fig. 5 – Eiendom som er leid ut til juni 2025  

  4. PLANPROSESSEN  

 

  4.1 Organisering og medvirkning 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

STYRINGSGRUPPE
(formannskapet)

ARBEIDSGRUPPE
(konsulent/adm.)

INTERNE DELTAKERE

Innbyggerne
Grendelaget 
Riddu-riddu administrasjon
Senter for Nordlige folk
Manndalen Motocrossklubb
Manndalen ungdoms- og idrettslag
Manndalen jeger og fiskeforening
Skole og barnehage
Barnas representant i plansaker
Eldres representant i plansaker
Råd for funksjonshemmede

EKSTERNE DELTAKERE

Fylkesmannen i Troms 
Troms fylkeskommune
Sametinget
Statens vegvesen
Direktorat for mineralutvinning 
NVE
Mattilsynet

Kåfjord kommune har inngått en avtale 
om å leie ut eiendommen 35/127 til eier 
av eiendommen 34/18. 

Det leide arealet skal drives som 
tilleggsjord og har en varighet på 10 år 
fra 10.06.15. 
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Fig. 6 – Organisering og deltakelse 
 
Det er Kåfjord kommune som er planmyndighet og dermed ansvarlig for behandling av 
planen. Foruten politisk og administrativt deltakelse illustreres medvirkning i 2 hoveddeler, 
interne og eksterne deltakere. Med interne deltakere menes beboere/interessenter i 
kommunen, mens eksterne deltakere omfatter interessenter utenfor Kåfjord kommune. 
 
Medvirkning/rådgivning – politisk/administrativt 
Formannskapet er kommunens planutvalg og styringsgruppe for arbeidet. Konsulenten har 
under arbeidsprosessen hatt regelmessige møter med plan og utviklingsavdelingen. 
Administrativ deltakelse har variert avhengig av tema som er blitt diskutert.  
 
Medvirkning/rådgivning – innbyggerne  
Stedets innbyggere får informasjon og inviteres til å komme med innspill til planarbeidet 
med bruk av følgende modeller: 
 

- Folkemøter og møter med ulike lag og foreninger 
- “Kontordager “ i Manndalen  
- Informasjon på kommunens hjemmeside  

Medvirkning – fylkeskommunale og statlige interessenter 
Det ble avholdt møte i Planforum i desember 2015 før fastsetting av planprogrammet. De 
fleste innspillene fra møtet nedfelte seg i planprogrammet (som danner grunnlaget for 
utarbeidelsen av reguleringsplanen). Det forventes formelle uttalelser til reguleringsarbeidet 
fra alle fagmyndigheter som er listet opp under fig. 6 på side 8.  
 
 

  4.2 Framdrift og frister - planprogram  
 
Det ble utarbeidet felles planprogram for Fossenområdet, deler av fylkesveg 332 og Sti langs 
Manndalselva høsten 2015.  
 

Dato   Beskrivelse   Ansvar 
  
Sept. 2015  
Sept. 2015 
Nov. 2015 
Nov. 2015 
   

  
 Oppstartmelding m/planprogram  
 Planprogrammet legges ut til off. ettersyn (6 uker) 
 Innspillene til planprogram innarbeides 
 Fastsetting av planprogram  

  
 Formannskap 
 Formannskap 
 SH/Adm. 
 Formannskap  

 
Fig. 7 – Planprosess planprogram 
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Planprogrammet med melding om oppstart har vært ute til offentlig ettersyn i perioden 
05.09.15 til 19.10.15. Planprogrammet ble annonsert i Framtid i Nord, lagt ut på høring på 
kommunehuset og i ulike dagligvarebutikker i Kåfjord kommune på vanlig måte.  

Videre har planprogrammet vært lagt ut på kommunens hjemmeside. Innen fristens utløp 
var det kommet 13 merknader til planprogrammet: 5 fra offentlige instanser, 5 fra lag og 
foreninger og 3 fra private personer.  

Innspillene og kommunens vurdering av disse er framstilt i eget vedlegg (se vedlegg 1). 

 

  4.3  Framdrift og frister - reguleringsplan 
 
Planarbeidet ble lagt i bero pga. ulike grunneierinteresser og gjenopptatt høsten 2016. Det 
ble i den anledning tilskrevet orienteringsskriv til berørte parter. Jf. brev til offentlige 
instanser, lag og foreninger og private, datert 29/9 2016. 
 
Vinter 2017 ble det registrert ustabile fjellmasser lengre oppe i Manndalen (Gamanjunni) 
som kunne påvirke mulig bebyggelse i Fossen-området.  
 
Det ble nødvendig å avvente sluttbehandling av planen inntil virkninger av mulig fjellskred 
ble dokumentert. Virkninger av mulig fjellskred ble presentert i møte med NVE i mai 2017. 
Endelig rapport forelå i 2018.  
 
Videre planprosess er vist med grå skravur i fig. 8 på neste side. 
 

Dato   Beskrivelse   Ansvar 
Jan. 2016 Planarbeid – analyse 

- gjennomgang av temakart/innspill 
- identifisering av motstridende interesser 

Konsulent 

Vår 2016 Planforslaget legges i «bero» Kommunen 
Vinter 2017 Møte Statens vegvesen og Troms fylkeskommune Konsulent 
Vår 2017 Div. møter med ulike lokale interesseorganisasjoner Konsulent 
Mai 2017 Møte m/NVE – virkninger av fjellskred Gammenjunni NVE/kommunen 
Okt 2017 Oversendelse av planen for politisk behandling Konsulent 
Februar 
2018 

Dambruddsanalyse (Rapport 3-2018) NVE 

Mai 2018 Planarbeid – justering av planforslag Kom/Konsulent 
Mai 2018 Ny oversendelse av dokumenter for politisk behandling konsulent 
Sommer 18  Planforslag - offentlig ettersyn (6 uker)  Formannskap 
Høst 2018 Planforslag - merknadsbehandling    Formannskap 
Høst  2018 Planforslag – sluttbehandling (§12-12) Kommunestyret 

 
Fig. 8 – Planprosess for reguleringsplan for Fossen m/deler av fylkesveg 332 
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 5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAG 
 
 

 
 
 Fig. 9 - Illustrasjon av planforslag 
 

  5.1  Planforslagets hovedtrekk  
 
Konsentrert bebyggelse (rød sirkel) 
Framtidig bebyggelse dreier seg i første rekke om bygging av ny idrettshall og et areal til 
tjenesteyting og turistformål. Bygging av idrettshall er et innspill fra idrettslaget, men det er 
ikke foretatt en prinsipiell politisk debatt hvor i kommunen en slik hall skal ligge. Dersom 
man i framtida slutter seg til at en slik hall skal bygges i Manndalen, er lokaliseringen gunstig. 
Foruten å oppnå rasjonell infrastruktur (ligger nært skole, barnehage og idrettsplass), vil 
lokaliseringen også være gunstig i forhold til landskap, flom og landbrukshensyn.  
 
Nærmere beskrivelse av bebyggelse og tiltak inngår i «Virkninger av planforslag for miljø og 
samfunn», pkt. 6.5 fra side 17. 
 
Festivalområde (grønn sirkel) 
Hovedtrekkene for Riddu-Riddu festivalen opprettholdes som i dag. Konsertområde med 
scener, lavvoer, salgsboder og leirplass ligger langs Manndalselva øst for Senter for Nordlige 
folk. Hovedatkomst og prinsippene for parkering er uendret fra dagens situasjon.  

Gangsti mot Løkvoll

Ny gangbro

Festivalområde

Skole

Ny idrettshall

Kombinert tjenesteyting 
og turistformål

FV. 332
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I planforslaget er det regulert et lagerbygg som kan samlokaliseres med lagerbygg for 
Manndalen jeger- og fiskeforening. Fosseneset nyttes også av Manndalen Fiskefestival som 
arrangeres årlig, og skiarrangementer om vinteren. 
 
Fylkesveg 332  
Hovedatkomst mot fylkesveg 332 opprettholdes som i dag. Reguleringsplanen omfatter også 
den delen av fylkesveg 332 som svinger på tvers av dalen og som bindes sammen med fv. 
331 i østlig del (sørøst for Fosseneset). I planforslaget er det regulert fortau langs fylkes-
vegen for nevnte strekning. Kjørebanen er justert noe for å få plass til fortaus løsning 
innenfor gjeldende eiendomsgrenser. 
 
Øvrig vegnett og kollektivtrafikk 
Et sentralt poeng med planforslaget har vært å gjøre eksisterende situasjon mere 
trafikksikkert med tydeligere differensiering mellom kjørende og gående og gode 
gangvegforbindelser til skole, idrettsplass og barnehage.  
 
Foruten fortaus løsninger består øvrig gangvegnett av gang-/sykkelveger og turstier. 
Eksisterende kjøreveger sør og øst for Senter til Nordlige folk er regulert til gang- og 
sykkelveger. Det samme er atkomsten til barnehagen og festivalområdet. Gang og 
sykkelvegene er regulert i 3 m bredde og tillates brukt til varetransport under store 
arrangementer.  
 
Gang- og sykkelvegen fortsetter som tursti i den nederste delen av Fosseneset i 2 m bredde. 
I nedre del av Fosseneset er det planlagt en skibro/gangbro over Manndalselva, som bidrar 
til at turstien kan bindes sammen med tursti øst for elva som fortsetter ned til Løkvoll. Se 
reguleringsplan for «Tursti langs Manndalselva». 
 
Rutebusser passerer ikke planområdet i dag. Skolebusser har stoppested utenfor Senter for 
Nordlige folk. Også busser i tilknytning til større arrangementer benytter nevnte område 
som stoppested. I planforslaget ønskes dagens løsning opprettholdt, men forbedret med at 
det bygges en fortau langs nevnte vegstrekning. Det er ikke planlagt busslommer, bussene vil 
parkere langs fortauskant som bygges i passende høyde for av- og påstigning. Se 
dokumentet «Reguleringsbestemmelser pkt. 3.2.3, bokstav b, side 5. 
 
Jordbruk 
Innenfor planavgrensningen er det 3 eiendommer hvor det drives aktivt jordbruk (35/4, -30 
og 127). De to nederste eiendommen på Fosseneset er jordbruksområder i bruk. Kåfjord 
kommune har kjøpt eiendommen 35/127 for å sikre forutsigbarhet for framtidig 
gjennomføring av Riddu-Riddu festivalen.  Fylkesmannen har tidligere godkjent at nevnte 
eiendom omdisponeres fra jordbruksformål til kulturformål (jf. brev fra fylkesmannen, datert 
18.02.15).  
 
Kåfjord kommune har inngått en avtale om å leie ut eiendommen 35/127 til landbruksformål 
med en varighet på 10 år. Det forutsettes at Riddu-Riddu festivalen arrangeres etter 
innhøstning. Eiendommen 35/4 og 35/30 er regulert til jordbruksområde. 
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  6. VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET  

 

  6.1 Konsekvensutredning - metode 
 
Reguleringsplanen omfattes av forskrift om konsekvensutredninger. Det vil si at nye områder 
avsatt til utbyggingsformål skal konsekvens utredes. Det skal gjøres rede for hvilke miljø- og 
samfunnsverdier som finnes i de aktuelle områdene, virkninger av foreslåtte tiltak og tiltak 
for å avbøte eventuelle negative virkninger av utbyggingsforslagene.  
 
For å få frem virkningene av planen, må de måles eller beskrives ut fra en referanse. Dagens 
situasjon er en slik referanse og benevnes som 0 – alternativet. I konsekvensutredningen 
gjøres en sammenligning av forventet tilstand etter tiltaket, mot forventet tilstand uten 
tiltak. To parameterer – tiltakets omfang og verdien på tema som berøres – påvirker grad av 
konsekvens.  
 
 
Vurdering av omfang 
Vurdering av omfang er et uttrykk for tiltakets påvirkning på den enkelte delområde. 
Omfanget vurderes etter en skala fra stort negativt til stort positivt. 
 
 
 

   Ingen 
endring 

   

 
 

      

 
Fig. 10 – Skala for vurdering av omfang (Håndbok V712, Statens vegvesen) 
 
 
Vurdering av verdi 
På bakgrunn av tilgjengelig data gjøres en vurdering av en lokalitet eller område. Verdien på 
området angis på en skala inndelt i liten – middels – og stor verdi. 
 
 

Liten verdi Middels verdi Stor verdi 
   

 
 
Fig. 11 – Skala for verdi for utredningsområdet 
 
Konsekvens 
Med konsekvens menes de fordeler og ulemper et tiltak vil medføre i forhold til 0-
alternativet. Konsekvensen for hvert delområde framkommer med å sammenholde verdi-
vurderingen med omfangsverdien. Stort positivt er markert med «+++», middels positivt 
med «++» og liten positivt med «+-». Negativt er markert med «-» på tilsvarende måte. 

Stort 
negativt

Middels 
negativt

Lite
Negativt

Lite
Positivt

Middels
Positivt

Stort
Positivt
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  6.2 Relevante utredninger  

Definering av utredningsbehov har grunnlag i analyse av dagens situasjon og innkomne 
uttalelser til oppstartmelding med planprogram.  
 

Utredninger Vurdering Tilgjengelig kunnskap 
Natur og miljø   
Landskap  Vurdering av spesielle landskapsverdier i 

forhold til utbygging. 
Landskapsanalyse (2012)   

Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Vurdering om utbyggingstiltaket påvirker 
kultur-minner og/eller kulturmiljøer.  

Naturbasen, kulturminnesøk, 
askeladden.  

Naturvern Vurdering om utbyggingen kommer i konflikt 
med områder som er vernet.  

Rikspolitiske retningslinjer for 
verna vassdrag, naturbase. 

Naturmangfold Vurdering om utbyggingsforslaget/tiltaket får 
konsekvenser for naturmiljøet.  

Naturbasen, artsdatabank, 
NINA-rapporter mm.  

Jordvern Vurdering om utbyggingstiltaket bidrar til 
hinder for landbruket.  

www.skogoglandskap.no og 
lokal kunnskap. 

Samfunn 
Infrastruktur og 
trafikk  

Vurdering om utbyggingstiltaket får 
konsekvenser for trafikksikkerheten.  

Nasjonale normkrav og 
retningslinjer Håndbok 100. 

Nærmiljøanlegg 
og friluftsliv 

Vurdering av hvilke konsekvenser utbygging 
har for friluftsliv/rekreasjon. 

Kartlegge friluftsområder og 
drøfting med fagpersonell.  

Samiske 
interesser 

Vurdere om tiltaket for konsekvenser for 
samiske interesser. 

Lokal kunnskap 

Folkehelse Vurdering om utbygging påvirker folkehelsen 
positivet eller negativt. 

Kartlegging av friluftsbruk og 
drøfting med fagpersonell.  

Universell 
utforming 

Vurdering av muligheter for universell 
tilrettelegging. 

Plan og bygningsloven § 10.  
Byggeteknisk forskrift. 

Barn og unge Vurdering om tiltaket kommer i konflikt med 
viktige områder for barn og unge.   

Rikspolitiske retningslinjer 
(RPR), direkte medvirkning. 

 
Fig. 12 – Relevante temaer 
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 6.3 Risiko- og sårbarhetsanalyser - metode 
 
Alle planer der det legges til rette for utbygging skal vurderes med hensyn til risiko og 
sårbarhet (plan- og bygningslovens § 4-3).  
 
Risikomatrise (funksjon av sannsynlighet/konsekvenser) 
 

                     Konsekvens 
Sannsynlighet 

1. 
Svært liten 

2. 
Liten 

3. 
Middels 

4. 
Stor 

5. 
Meget stor 

5. Svært sannsynlig      
4. Meget sannsynlig       
3. Sannsynlig      
2. Moderat sannsynlig      
1. Lite sannsynlig      

 
Fig. 14 – Risikomatrise 
 
- Rødt felt indikerer uakseptabel risiko – ikke bygging eller krav til risikodempende tiltak 
- Gult felt indikerer akseptabel risiko - men risikodempende tiltak må vurderes 
- Grønt felt indikerer akseptabel risiko – risikodempende tiltak ikke nødvendig 
 
 

Sannsynlighetskategori Frekvens 
1. Lite sannsynlig Sjeldnere enn en hendelse pr. 1000 år 
2. Moderat sannsynlig I gjennomsnitt en hendelse pr. 100 – 1000 år 
3. Sannsynlig  I gjennomsnitt en hendelse pr. 10 – 100 år 
4. Meget sannsynlig  I gjennomsnitt en hendelse pr. 1 – 10 år 
5. Svært sannsynlig Oftere enn 1 hendelse pr. år 

 
Fig. 15 – Sannsynlighetskategorier  
 
 

Konsekvenskategori Beskrivelse 
1. Svært liten Ingen person – eller miljøskader. Materielle skader mindre enn kr. 

100.000. Ingen skade på eller tap av samfunnsverdier.  
2. Liten Personskade - lokale miljøskader. Materielle skader mellom kr. 

100.000 – 1 million. Ubetydelig skade på samfunnsverdier. 
3. Middels  Alvorlig personskade – Regional miljøskade (restitusjonstid 1 år). 

Materielle skader mellom 1-10 mill. Kortvarig skade/tap av 
samfunnsverdier. 

4. Stor  Dødelig skade, en person – Regional miljøskade (restitusjonstid 10 år). 
Materielle skader mellom 10-100 mill. Skade på/tap av 
samfunnsverdier med noe varighet. 

5. Meget stor Dødelig skade, flere personer – Irreversibel miljøskade. Materielle 
skader større enn 100 mill. Varig skade på eller tap av 
samfunnsverdier. 

 
Fig. 16 – Konsekvenskategorier  
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  6.4 Vurdering av relevante farer  
 

Faretype Vurdering  Tilgjengelig kunnskap  
Naturbaserte farer 
Snøskred  Tiltaket vil ikke være utsatt for snøskred.   NGIs aktsomhetskart  
Fjellskred  Tiltaket kan påvirkes av oppskyllingshøyde ved 

dambrudd skapt av skred.  Temaet vurderes. 
Beregnet oppskyllingshøyde 
NGI-rapport (20182017).  

Flomfare og 
erosjon  

Flom er definert som flom i vassdrag.  
Temaet vurderes. 

Veileder - Flom og skredfare i 
arealplaner  

Grunnforhold  Vurdering om byggegrunnen er problematisk.  
Temaet vurderes.  

Løsmassekart og utførte 
grunnundersøkelser   

Havnivåstigning/ 
stormflo  

Tiltaket vil ikke bli berørt av 
havnivåstigning/stormflo.  

“Estimater av havnivåstigning i 
norske kystkommuner".  

Ekstremnedbør  Fare knyttet til ekstremnedbør er definert som 
utfordringer ved overvannshåndtering. Må tas 
hensyn til i detaljplanlegging.  

Korttidsnedbør og 
ekstremnedbør (Norsk 
klimasenter)  

Sterk vind  Tiltaket er ikke spesielt utsatt for sterk vind.  Norsk klimaservicesenter  
Radon  Tas hensyn til ved detaljplanlegging  Stråleverninfo 14:2012 

Statens strålevern  
Isgang  Vurdert som ikke relevant.   Klimaprofil Troms. Lokal 

kunnskap  
Skog-/ lyngbrann  Vurdert som ikke risikofylt.  Lokal kunnskap  
Virksomhetsbaserte farer 
Brann/ 
eksplosjon  

Tiltakene vil ikke medføre økt brann- og 
eksplosjonsfare.  

Brann og eksplosjon 
(Arbeidstilsynet)  

Støy   Tiltak kan medføre uakseptabel støy for 
omgivelsene.  Temaet vurderes. 

Retningslinjer for støy i 
arealplanlegging  

Forurensning    Avfallshåndtering behandles i henhold til 
gjeldende forskrifter.   

Forurensning. Regjeringen.no  

Ulykker 
transport  

(Jernbane, fly, skipshavari, trafikkulykker) 
Vurdert som ikke relevant.  

Havne og farvannsloven, 
vegloven  

Transport av 
farlig gods  

Planforslaget medfører ikke til økt transport av 
farlig gods.  Vurdert som ikke relevant 

Direktiv 2008/68/EF – 
Innlandstransport av farlig 
gods  

Elektro-
magnetisk felt  

Byggegrense mot trafokiosker og kraftlinje 
22kW.  Ellers er elektromagnetisk vurdert som 
ikke relevant.  

 

Dambrudd  
  

Vurdert som ikke relevant - vurdert under 
«fjellskred» 

”Forskrift om sikkerhet ved 
vassdragsanlegg” 2010. 

Terror/ 
sabotasje   

Vurdert som ikke relevant  

Sårbare objekter  Vurdert som ikke relevant    
 
Fig. 17 – Relevante og ikke-relevante farer 
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 6.5 Planforslagets virkninger på miljø og samfunn 
  

 
ID Foreslått 

formål 
Natur og miljø Samfunn ROS-analyser Kon 

  Landskap/bebygg. 

Kulturm
inner 

N
aturvern 

N
aturm

angfold 

Jordvern 

Trafikk/infrastruktur 

Friluftsliv/næ
rm

iljø 

Sam
iske interesser 

Folkehelse 

U
niversell utform

. 

Barn og unge 

Fjellskred 

Flom
 

Byggegrunn 

Støy 

     

B Boliger   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     Ja 

BU1 Skole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     Ja 

BBH1 Barnehage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +     Ja 

BOP1 Senter Nord. 
folk 

0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0     Ja 

BAV1 Avløpsanlegg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     Ja 

BIA1 Idrettsplass 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     Ja 

BLP1 Leirplass 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0     Ja 

BIA2 Idrettshall -- 0 0 0 - 0 + + ++ 0 +++     Ja 

BAA1 Tjenesteyting 
og turistformål 

0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0     Ja 

SV Nye kjøreveger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -     Ja 

SGS Nye gangveger 0 - - 0 - +++ ++ 0 +++ + ++     Ja 

BMA1 Motorsportanl
egg 

- 0 0 0 - 0 - 0 0 0 ++     Nei 

BU1

BLP1
BIA1

BIA2

BAA1
BOP1

BBH1B2

B1
(BMA1)

20
0-å

rs 
flo

m
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Fig. 18 – Konsekvensvurdering og ROS-analyse (se fargekoding side 15 og 17)   
Framtidig arealbruk i planområdet vil i stor grad bli opprettholdt. Dette skyldes delvis at 
arealene som kan bebygges langt på veg er utnyttet, delvis at utearealene mellom 
bygningene er preget av stor aktivitet som ønskes opprettholdt og videreutviklet (se fig. 19 – 
«Dagens situasjon», side 23). Områdene benyttes både av idrettslag, skole, barnehage og 
ved større arrangementer.   
 
Eksisterende bebyggelse benevnes som «0-alternativet», dvs. at formålene boliger, skole og 
bygning for avløpsanlegg ikke gir konsekvenser for miljø og samfunn.  
 
6.5.1 Boliger (B)  
Boligene opprettholdes som i dag og betegnes dermed som 0- alternativet, dvs. ingen 
konsekvens i forhold til andre samfunnsinteresser 
 
ROS-analyse: Ingen risiko i forhold til samfunnssikkerhet.  
 
6.5.2 Skole (BU1) 
Det foreligger ikke utvidelsesbehov for eksisterende barne- og ungdomsskole. Skolen 
understreker imidlertid at naturomgivelsene til skolen har stor verdi. Dette omfatter både 
lekemulighetene og det naturlige mangfoldet/kulturlandskapet som kan brukes i 
undervisningen. Barne og ungdomsskole opprettholdes som i dag og betegnes dermed som 
0- alternativet, dvs. ingen konsekvens i forhold til andre samfunnsinteresser. 

ROS-analyse: Ingen risiko i forhold til samfunnssikkerhet.  
 

6.5.3 Barnehage (BBH1) 
I planområdet ligger 2 barnehager (norsk og samisk). Det har tidligere vært drøftet en 
sammenslåing av disse og den samiske barnehagen er planlagt med muligheter til utvidelse i 
vestlig retning. I likhet med senter for Nordlige folk, ligger bygget innenfor flomsone for 
dambrudd, forårsaket av fjellskred.  

Konsekvensvurdering: Utvidelse av barnehagen gir «liten positiv» konsekvens for barn og 
unge. Ingen konsekvens for de øvrige temaene som er listet opp i fig. 18. 
 
ROS-analyse: Ingen risiko i forhold til samfunnssikkerhet.  
 
 
6.5.4 Senter for Nordlige folk (BOP1) 
Senter for Nordlige folk er eksisterende bygning og ligger like utenfor beregnet flomsone for 
200-års flom. De ønsker en forskjønning av ankomstpartiet, at vegen mellom elva og 
bygningen bare tillates for fotgjengere og at det gis utvidelsesmuligheter mot nordvest.  

Konsekvensvurdering: Utvidelse av Senter for Nordlige folk gir «liten positiv» konsekvens for 
samiske interesser. Ingen konsekvens for de øvrige temaene som er listet opp i fig. 18. 
 
ROS-analyse: Ingen risiko i forhold til samfunnssikkerhet.  
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6.5.5 Avløpsanlegg (BAV1) 
Bygning for avløpsanlegg eksisterer i dag og opprettholdes uten endringer. Betegnes som 0- 
alternativet, dvs. ingen konsekvens i forhold til andre samfunnsinteresser. 
 
ROS-analyse: Ingen risiko i forhold til samfunnssikkerhet.  
 
 
6.5.6 Idrettsplass (BIA1) 
Idrettsplassen er en kunstgressbane og opprettholdes som i dag. Betegnes som 0- 
alternativet, dvs. ingen konsekvens i forhold til andre samfunnsinteresser. 
 
ROS-analyse: Ingen risiko i forhold til samfunnssikkerhet.  
 
 
6.5.7 Leirplass (BLP1) 
Leirplassen for Riddu-riddu festivalen eksisterer i dag. Fylkesmannen i Troms har i brev 
datert 18.02.15, godkjent at eiendommen 35/127 omdisponeres fra landbruks- til 
kulturformål.  
 
Konsekvensvurdering: Betegnes i utgangspunktet som 0- alternativet, men leirplassens 
nærhet kan likevel gi «liten negativ» konsekvens for jordbruket. ingen konsekvens i forhold til 
andre samfunnsinteresser. 
 
ROS-analyse-flom:  
Leirplassen vil ligge innenfor flomsonen fra Manndalselva. Bygningene i området vil benyttes 
i korte perioder av året og falle inn under sikkerhetsklasse 1, dvs. at sikringstiltak ikke er 
nødvendig. Sikringstiltak for å unngå skader på bygninger kan likevel vurderes.  
 
Avbøtende tiltak: En liten heving av planlagt gangsti langs elva vil gjøre arrangementer mulig 
å gjennomføre ved «mindre» flommer.  
 
 Ingen risiko i forhold til andre forhold tilknyttet samfunnssikkerhet. 
 
 
6.5.8 Kjøreveger 
Eksisterende kjøreveger opprettholdes stort sett som i dag, men deler av disse er i det nye 
planforslaget foreslått som gang- og sykkelveger (sør og øst for Senter for Nordlige folk).  
Lengden på antall meter kjøreveg blir dermed kortere, men med noe mere kjøretrafikk pga. 
nye tiltak som idrettshall og tjenesteyting/turistformål. Veg til idrettshallen vil kunne 
generere noe mere kjøretrafikk enn i dag og vil være en liten negativ konsekvens for skolen.  
 
Avbøtende tiltak: I planforslaget er traséen til idrettsanlegget endret med en kurve mot øst, 
for å gjøre avstanden til akebakken ved skolen større. I planforslaget er kjøreveg bare vist 
inntil dagens idrettsanlegg. Dersom ny idrettshall realiseres må både kjøreveg, 
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parkeringsplasser og gangveger vurderes nærmere for hele idrettsanlegget i samarbeid med 
skole og barnehage.  
Se dokumentet «reguleringsbestemmelser», pkt. 3.1.8b og c, side 4.    
 
ROS-analyse: Mesteparten av kjørevegene blir liggende som i dag. Det er likevel 
hensiktsmessig å vurdere grunnforholdene ved nye tiltak og utbedringer. 
 
6.5.9 Gang/sykkelveger og stier 
Gangsti fra Senter til Nordlige folk følger elvebredden og knyttes til tursti på motsatt side av 
elva med gangbro/skibro. På motsatt side av Manndalselva fortsetter stien til Løkvoll (se 
egen reguleringsplan - Tursti langs Manndalselva).  

Negative konsekvenser 
Naturvern. Det er planlagt gangbro/skibro over Manndalselva som er et vernet vassdrag. 
Manndalselva er imidlertid sterkt påvirket av tidligere inngrep (elveforebygginger).  
Konsekvens: Liten negativ. 
 
Kulturminner. Bygging av skibro/gangbro over Manndalselva blir liggende oppå en liten del 
av tidligere elveforbygning som er registrert som kulturminne. Konsekvens: Liten negativ 
 
Jordvern. Gangstien vil berøre dyrka ved planlagt gangbro/skibro og langs elvebredden mot 
Manndalselva. Selv om bredden på stien er smal (2 m) vil noe dyrka mark berøres. 
Konsekvens: Liten negativ 
 
Positive konsekvenser 
Barn og unge. Gangstien vil i deler av året fungere som trafikksikker skoleveg mellom Løkvoll 
og Fossen. Konsekvens: Middels positiv 
 
Folkehelse. Gangstien vil bindes sammen med «kyststien» (som går langs strandlinja på 
Løkvoll) og vil bli meget tilgjengelig og bidra til aktivitet for beboerne og turister.  
Konsekvens: Stor positiv 
 
Universell utforming. Mesteparten av gangvegnettet og stiene vil bli universelt utformet. Et 
lite parti midt mellom Fossen og Løkvoll vil ikke gis en universell utforming på grunn av bratt 
terreng. Konsekvens: Liten positiv. 
 
Tilgjengelighet til friluftsområder. Stien vil bidra til større tilgjengelighet til naturområdene 
langs elva mellom Fossen og Løkvoll. Konsekvens: Middels positiv 
 
Trafikksikkerhet. 
Et sentralt poeng med planforslaget har vært å gjøre trafikksituasjonen mer trafikksikkert 
med tydeligere differensiering mellom kjørende og gående og gode gangvegforbindelser til 
skole, idrettsplass, barnehage og naturområder. Trafikksituasjonen i området vil bli klart 
forbedret. Konsekvens: Stor positiv. 
 
Samlet sett vurderes de positive konsekvensene å være større enn de negative 
konsekvensene. Det tilrås at gangveger/stier bygges slik som planen viser. 
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På de neste sidene gis en grundigere konsekvensvurdering av utbyggingsområdene for de 
nye tiltakene: idrettshall, tjenesteyting og turistformål og motocrossbane. 
6.5.10 Konsekvensutredning og ROS-analyse av idrettshall (BIA2) 

Gnr/Bnr (grunneier) 35/108, 35/127 
Dagens arealbruk Dyrka mark – omdisponert til kulturformål 
Gjeldende planer Ingen reguleringsplaner (tilstøtende reguleringsplan i sør)  
   

        
  
      
KONSEKVENSVURDERING 
 
Manndalen Ungdoms Idrettslag (MUIL) ønsker å bygge idrettshall i området. Hallen skal bygges i en 
størrelse på rundt 60 x 40 m. I planarbeidet er det vurdert 2 alternativer: Bygging over eksisterende 
kunstgressbane (alt. I) og på jordet nordøst for skolen (alt. II).  Alternativ II tilrås, først og fremst pga. 
bedre landskapstilpasning. 
 
Områdene for idrettshallen grenser til godkjent reguleringsplan for Fossen (1995). Tilstøtende areal i 
denne planen er vist som parker, anlegg for lek idrett og sport. I kommuneplanens arealdel er 
området vist som LNF-område.  
Fylkesmannen i Troms har i brev datert 18.02.15 godkjent at eiendommen 35/127 omdisponeres fra  
landbruks- til kulturformål (først og fremst på grunn av Riddu-Riddu festivalen).  
 
Natur og miljø  
 
Landskap og 
bebyggelse 

 
-- 

 
Idrettshaller er vanligvis meget iøynefallende og dominerende bygninger. 
Selve bygningen vil bli liggende på tidligere dyrka mark inne i en 
amfilignende terrengformasjon.  
 
Ut i fra landskapshensyn vil lokaliseringen vil være klart bedre enn 
alternativ I (eksisterende kunstgressbane). Dette gjelder særlig i forhold 
til Senter for Nordlige folk og barnehagen som begge har særegne 
arkitektoniske utforminger.  
 
Omfang: Stor negativt  

Fig. 20 - Endring etter nytt planforslag

Idrettshall

Alt. I

Alt.II35/127

Fig. 19 – Dagens situasjon
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Verdi: Middels  
Konsekvens: Middels negativ   
 

 
Kulturminner 
 

 
0 

 
Det er ikke registrert kjente kulturminner i det aktuelle 
utbyggingsområdet.   
Ingen konsekvens. 
 

 
Naturvern 

 
0 

 
Tiltaket berøres ikke av verneplaner.   
Ingen konsekvens.   
 

 
Naturmangfold 

 
0 

 
§ 8 og § 9: Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig (§ 8) og  
«Føre var prinsippet» anvendes dermed ikke (§ 9).  
 
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning: Utbyggingen vil ikke 
medføre noe negativ konsekvens for økosystemene.  
 
§11 Kostnadene bæres av tiltakshaver: Omsøkte tiltak synes ikke å 
medføre skade på naturmangfoldet, derfor er prinsippet mindre aktuelt. 
Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet er 
utbyggers ansvar.  
 
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: Idrettshallen er tilknyttet 
eksisterende infrastruktur og bebyggelse. Tiltaket gir et samfunnsmessig 
godt resultat i forhold til å begrense miljøbelastningen. 
 
Ubetydelig konsekvens 
 

 
Jordvern 

 
- 

 
Kåfjord kommune har kjøpt det aktuelle området for å sikre 
forutsigbarhet for framtidig gjennomføring av Riddu-Riddu festivalen. 
Fylkesmannen i Troms har godkjent at nevnte areal omdisponeres fra 
jordbruksformål til kulturformål.  
 
Da Riddu-Riddu festivalen arrangeres etter innhøsting, har Kåfjord 
kommune inngått en avtale om å leie ut eiendommen til 
landbruksformål. Leieavtalen har en varighet på 10 år. Dette innebærer 
at etablering av idrettshall ikke tilrås før avtalen er utgått (2025), 
eventuelt at det skrives en ny avtale med grunneier.  
 
Bygging av idrettshall vil medføre at deler av parkeringsplasser som i dag 
benyttes av Riddu-Riddu, må lokaliseres lenger mot øst på samme 
eiendom (se fig. 20, side 21). 
 
Omfang: Middels negativt 
Verdi: Liten (avsatt til kulturformål) 
Konsekvens: Lite negativ   
 

Samfunn 
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Trafikk og 
infrastruktur 
 

 
- 

 
Bygging av idrettshall vil generere mere trafikk av både kjørende og  
 
 
gående i området. Når ny idrettshall aktualiseres er det hensiktsmessig å 
se samlet på kjøre- og gangtrafikk for hele idrettsanlegget. Se doku-
mentet «Reguleringsbestemmelser», pkt. 3.1.8, bokstav b og c, side 4. 
 
Omfang: Lite negativt 
Verdi: Middels  
Konsekvens: Liten negativ   
 

 
Friluftsliv og 
nærmiljøanlegg 
 

 
+ 

 
Det aktuelle utbyggingsområdet berører i liten grad områder for 
friluftsliv, da friluftsområdene i særlig grad er knyttet mot Manndalselva. 
Idrettshallen vil ligge i tilstøtende område og supplere eksisterende 
nærmiljøanlegg (akebakke, klatrejungel, BMX-løype mm (se fig. 19, side 
21).  
 
Omfang: Lite positivt 
Verdi: Liten 
Konsekvens: Liten positivt   
 

 
Samiske 
interesser 

 
+ 

 
Samiske interesser vil ikke bli direkte berørt av utbyggingen, men 
etablering av idrettshall vil sannsynligvis bli benyttet i forbindelse med 
Riddu-riddu festivalen og dermed indirekte være positiv. 
 
Omfang: Lite positivt 
Verdi: Liten 
Konsekvens: Liten positivt   
 

 
Folkehelse 
 

 
++ 

 
Idrettshallen vil bidra til fysisk aktivitet og være en sosial arena for 
befolkningen. 
 
Omfang: Middels positivt 
Verdi: Liten 
Konsekvens: Middels positiv 
 

 
Universell 
utforming 
 

 
0 

 
Området er flatt med god tilgjengelighet. Idrettshallen m/atkomst vil bli 
utformet med krav til universell utforming.  

Se dokumentet «Reguleringsbestemmelser», pkt. 2.3, side 3. 

Ingen konsekvens. 

 
Barn og unge 
 

 
+++ 

 
Idrettshallen vil bidra til stor aktivitet for barn og unge.  
 
Omfang: Stort positivt 
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Verdi: Liten 
Konsekvens: Stort positivt 
 

 
 
SAMFUNNSSIKKERHET (Risiko- og sårbarhetsvurdering)  
 
Vurderingene er gjort i henhold til fig. 14, side 15:  
- Grønt felt indikerer akseptabel risiko – risikodempende tiltak ikke nødvendig 
- Gult felt indikerer akseptabel risiko - men risikodempende tiltak må vurderes 
- Rødt felt indikerer uakseptabel risiko – ikke bygging eller krav til risikodempende tiltak 
 
Hendelse Risiko-

klasse 
Vurdering 

 
Fjellskred 

  
«Dambruddsanalyse» (Rapport nr. 3-2018) konkluderer med at 
sannsynligheten for dambrudd er så lav at det ikke settes 
restriksjoner for arealbruken i planområdet. Akseptabel risiko. 

 
Flomfare og 
erosjon 

  
Faregrense for 200-års flom er inntegnet på plankartet. Idrettshallen vil 
ligge utenfor flomsonen. Akseptabel risiko  
 

 
Grunnforhold 

  
I følge NGUs løsmassekart ligger stort sett hele planområdet på 
elveavsetninger, men skråningen ovenfor det aktuelle utbyggingsområde 
består av tykk havavsetning. Kunnskapsgrunnlaget er imidlertid ikke godt 
nok og det må foretas en geoteknisk vurdering før planforslaget kan 
godkjennes. 
Risikodempende tiltak vurderes.   
Se dokumentet «reguleringsbestemmelser», pkt. 2.2, side 3. 
 

 
Støy 

  
Dersom motocrossbane aktualiseres vil den ligge kloss inntil idrettshallen 
og forårsake støy (rød sone). I tilfelle må risikodempende tiltak vurderes. 
 

 
 

 
Oppsummering  
 

 
Etablering av idrettshallen har først og fremst negative konsekvenser 
for landskapet. Idrettshallen vil være positiv for barn/unge/folkehelse. 
Idrettshallen vil også være viktig ved store arrangementer. Området 
tilrås utbygd, men byggegrunn må vurderes før utbygging. 
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6.5.11 Konsekvensutredning av tjenesteyting og turistformål (BAA1)  

Gnr/Bnr  35/100, -108 og -113  
Dagens arealbruk Skogholt med parkmessig betydning 
Gjeldende planer Reguleringsplan for Fossen 1995 (allmennyttig formål). 
   

        
                                   
      

KONSEKVENSVURDERING 
 
Det er kommet innspill om lokalisering av et område til tjenesteyting og turistformål. I planforslaget er 
det vist i tilknytning til dagens konsertområde og lokaliset på en liten skrent i østlig del av en 
furuskogholt, omtrent midt i planområdet.  
 
I gjeldende reguleringsplan for Fossen, godkjent i 1995, er det aktuelle området vist som allmennyttig 
formål og område for lek, idrett og sport.  Området er vist som LNFR-område i kommuneplanens 
arealdel. 
 
Tiltaket tilrås, men utbyggingen må skje så skånsomt som mulig i forhold til eksisterende vegetasjon. 
 
Natur og miljø  
 
Landskap og 
bebyggelse 

 
0 

 
Bygningene vil bli liggende oppå en skrent med furuskogholt i bakkant. 
Byggene vil tilpasses landskapet på en god måte. Skogholtet er et viktig 
landskapselement, men blir i liten grad berørt da bygningene blir 
liggende i utkanten av skogholtet (det må ikke felles flere trær enn 
nødvendig for å oppføre bygningene).  Konsekvens: Ubetydelig   
 

 
Kulturminner 
 

 
0 

 
Det er ikke registrert kjente kulturminner i det aktuelle området.   
Ingen konsekvens. 
 

 
Naturvern 

 
0 

 
Ingen av tiltakene berøres av verneplaner.   
Ingen konsekvens.   
 

Fig. 22 - Endring etter nytt planforslag

Tjenesteyting 
og turistformål

Fig. 21 – Dagens situasjon

35/127
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Naturmangfold 

 
0 

 
§ 8 og § 9: Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig (§ 8) og  
«Føre var prinsippet» anvendes dermed ikke (§ 9).  
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning: Utbyggingen vil 
hverken enkeltvis eller samlet medføre noe negativ konsekvens for 
økosystemene.  
§11 Kostnadene bæres av tiltakshaver: Omsøkte tiltak synes ikke å 
medføre skade på naturmangfoldet, derfor er prinsippet mindre 
aktuelt. Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet 
er utbyggers ansvar.  
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: Idrettshallen er 
tilknyttet eksisterende infrastruktur og bebyggelse. Tiltaket gir et 
samfunnsmessig godt resultat i forhold til å begrense miljøbelastningen. 
 
Konsekvens: Ubetydelig   
 

 
Jordvern 

 
0 

 
Området består av et furuskogholt som først og fremst har parkmessig 
betydning.  Ingen konsekvens  
  

Samfunn 
 
Trafikk og 
infrastruktur 

 
0 

 
Det forventes ikke at byggene vil generere spesielt mer trafikk. Ingen 
konsekvens 
 

 
Friluftsliv og 
nærmiljøanlegg 

 
- 

 
Det aktuelle utbyggingsområdet berører skogholtet som nyttes til 
klatring/lek for skole og barnehage. Det forutsettes at oppføringene av 
byggene ikke fører til vesentlig forringelse av lekemulighetene som er 
tilrettelagt i skogholtet. 
Omfang: Lite negativt 
Verdi: Middels 
Konsekvens: Liten negativ   
 

 
Samiske 
interesser 

 
0 

 
Samiske interesser vil ikke bli direkte berørt av utbyggingen. 
Omfang: Liten positivt 
Verdi: Ubetydelig 
Konsekvens: Ubetydelig   
 

 
Folkehelse 

 
0 

 
Oppføring av byggene vil ikke ha betydning for folkehelse.  
Ingen konsekvens. 
 

Universell 
utforming 

0 Området er flatt med god tilgjengelighet. Byggene m/atkomst vil bli 
utformet med krav til universell utforming. Se dokumentet 
«Reguleringsbestemmelser», pkt. 2.3, side 3. Ingen konsekvens. 

 
Barn og unge 

 
- 

 
Byggene vil bli nært lekeanleggene, men neppe bidra til vesentlig 
forringelse av aktiviteter. 
Omfang: liten negativt 
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Verdi: Middels 
Konsekvens: Liten negativ 
 

 
 
SAMFUNNSSIKKERHET (Risiko- og sårbarhetsvurdering)  
 
Vurderingene er gjort i henhold til fig. 14, side 15:  
- Grønt felt indikerer akseptabel risiko – risikodempende tiltak ikke nødvendig 
- Gult felt indikerer akseptabel risiko - men risikodempende tiltak må vurderes 
- Rødt felt indikerer uakseptabel risiko – ikke bygging eller krav til risikodempende tiltak 
 
Hendelse Risiko-

klasse 
Vurdering 

 
Fjellskred 

  
«Dambruddsanalyse» (Rapport nr. 3-2018) konkluderer med at 
sannsynligheten for dambrudd er så lav at det ikke settes 
restriksjoner for arealbruken i planområdet. Akseptabel risiko. 
 

 
Flomfare og 
erosjon 

  
Faregrense for 200-års flom er inntegnet på plankartet. Idrettshallen vil 
ligge utenfor flomsonen. Akseptabel risiko  
 

 
Grunnforhold 

  
I følge NGUs løsmassekart ligger stort sett hele planområdet på 
elveavsetninger. Kunnskapsgrunnlaget er imidlertid ikke godt nok og 
det må foretas en geoteknisk vurdering før planforslaget kan 
godkjennes. 
Vurdering i henhold til fig. 13, side 19: Risikodempende tiltak vurderes.   
Se dokumentet reguleringsbestemmelse pkt. 2.2, side 3. 
 

 
Støy 

  
Dersom motocrossbane aktualiseres vil den ligge i gul sone ca. 200 m 
fra areal til tjenesteyting og turistformål. I tilfelle må risikodempende 
tiltak vurderes. 
 

 
 

 
Oppsummering  
 

 
Oppføring av byggene vil kunne ha positiv konsekvens for Riddu-Riddu 
festivalen. Skogholtet benyttes til lekeaktiviteter i dag og utbyggingen 
kan dermed medføre noe negativ konsekvens for barn og unge. 
Utbyggingen tilrås, men byggene må oppføres i skogholtets kantsone 
(østlige del) og ikke føre til at områdets lekemuligheter forringes 
vesentlig.  
 

 

6.5.12 Konsekvensutredning og ROS-analyse av motocrossbane (BMA1) 
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Gnr/Bnr (grunneier) 35/127  
Dagens arealbruk Dyrka mark – omdisponert til kulturformål 
Gjeldende planer Ingen reguleringsplaner (tilstøtende reguleringsplan i sør) 
   

         
   
 Fig. 23 - Dagens situasjon                                        
      
KONSEKVENSVURDERING 
 
Manndalen Motor Crossklubb ønsker å bygge en treningsbane på Fosseneset. Under utarbeidelse av 
planprogrammet framkom merknader mot lokaliseringen fra Troms fylkeskommune, fylkesmannen, 
Idrettslaget, Riddu-Riddu og 2 private grunneiere. Merknadene var i hovedsak knyttet til 
støyproblematikk.  
Forslag til motocrossbanen ligger i samme området som foreslått idrettshall, men noe lenger mot 
nord. I kommuneplanens arealdel er området vist som LNFR-område.  
 
Natur og miljø  
 
Landskap og 
bebyggelse 

 
-- 

 
Motocrossbanen vil bli liggende på tidligere dyrka mark inne i en 
amfilignende terrengformasjon. Selve baneanlegget vil være en løype 
med sand/jord og landskapspåvirkningen vil avgrenses til å gjelde endring 
av vegetasjonsdekket (dyrka mark) og noe terrengbearbeidelser. 
Omfang: Middels negativt 
Verdi: Middels  
Konsekvens: Middels negativ   
 

 
Kulturminner 
 

 
0 

 
Det er ikke registrert kjente kulturminner i det aktuelle 
utbyggingsområdet. Ingen konsekvens. 
 

 
Naturvern 

 
0 

 
Tiltaket berøres ikke av verneplaner.   
Ingen konsekvens.   
 

  
0 

 
§ 8 og § 9: Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig (§ 8) og  

Fig. 24 - Endring etter nytt planforslag

Motocrossbane

35/127
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Natur-
mangfold 

«Føre var prinsippet» anvendes dermed ikke (§ 9).  
 
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning: Utbyggingen vil hverken 
enkeltvis eller samlet medføre noe negativ konsekvens for 
økosystemene.  
 
§11 Kostnadene bæres av tiltakshaver: Omsøkte tiltak synes ikke å 
medføre skade på naturmangfoldet, derfor er prinsippet mindre aktuelt. 
Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet er 
utbyggers ansvar.  
 
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: Motocrossbanen er 
tilknyttet eksisterende infrastruktur og bebyggelse. Tiltaket gir et 
samfunnsmessig godt resultat i forhold til å begrense miljøbelastningen. 
 
Konsekvens: Ubetydelig   
 

 
Jordvern 

 
- 

 
Eventuell etablering av motocrossbane vil bli liggende like nord for 
idrettshallen. Kåfjord kommune har kjøpt det aktuelle området og 
fylkesmannen har godkjent at nevnte areal omdisponeres fra 
jordbruksformål til kulturformål.  
 
Kåfjord kommune har inngått en avtale om å leie ut eiendommen til 
landbruksformål med en varighet på 10 år. Dette innebærer at eventuell 
etablering av motocrossbane ikke tilrås før avtalen er utgått (2025). Se 
også beskrivelse av «Idrettshall» side 21. 
 
Omfang: Middels negativt 
Verdi: Liten (avsatt til kulturformål) 
Konsekvens: Liten negativ   
 

Samfunn 
 
Trafikk og 
infrastruktur 

 
- 

 
Etablering av motocrossbane vil generere noe mere trafikk i området, 
men aktiviteten er liten (2 treningstimer 2 ganger i uka).  
Omfang: Lite negativt 
Verdi: Liten 
Konsekvens: Liten negativ   
 

 
Friluftsliv og 
nærmiljø-
anlegg 

 
-- 

 
Områdene for friluftsliv er særlig knyttet mot Manndalselva og blir lite 
berørt av motorsportanlegget. Det aktuelle anlegget ligger imidlertid 
kloss inntil utearealene som brukes av skole og barnehage og gir negativ 
konsekvens.  
Omfang: Liten negativ 
Verdi: Middels 
Konsekvens: Middels negativ   
 

  
0 
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Samiske 
interesser 

Samiske interesser vil ikke bli direkte berørt av motocrossbanen. Senter 
for Nordlige folk, i likhet med omkringliggende bebyggelse, ligger 
innenfor gul støysone. 
 
Omfang: Liten negativ 
Verdi: Ubetydelig 
Konsekvens: Ubetydelig 
 

 
Folkehelse 

 
- 

 
Motocrossbanen vil bidra til fysisk aktivitet og være en sosial arena for 
medlemmene og på denne måten gi en positiv konsekvens. 
Støyproblematikk vil imidlertid påvirke omgivelsene og samlet sett gi 
negativt. 
 
Omfang: Liten negativ 
Verdi: Middels 
Konsekvens: Lite negativ 
 

 
Universell 
utforming 

 
0 

 
Motocrossbanen vil være tilgjengelig for alle.  
Ingen konsekvens 
 

 
Barn og unge 

 
++ 

 
Motocrossbanen vil bidra til aktivitet for barn og unge.  
 
Omfang: Middels positivt 
Verdi: Liten 
Konsekvens: Middels positivt 
 

 

 
SAMFUNNSSIKKERHET (Risiko- og sårbarhetsvurdering)  
Vurderingene er gjort i henhold til fig. 14, side 15:  
- Grønt felt indikerer akseptabel risiko – risikodempende tiltak ikke nødvendig 
- Gult felt indikerer akseptabel risiko - men risikodempende tiltak må vurderes 
- Rødt felt indikerer uakseptabel risiko – ikke bygging eller krav til risikodempende tiltak 
 
Hendelse Risiko-

klasse 
Vurdering 

 
Fjellskred 

  
 «Dambruddsanalyse» (Rapport nr. 3-2018) konkluderer med at 
sannsynligheten for dambrudd er så lav at det ikke settes 
restriksjoner for arealbruken i planområdet. Akseptabel risiko. 

 
Flomfare og 
erosjon 

  
Faregrense for 200-års flom er inntegnet på plankartet. Motocrossbanen 
vil ligge utenfor flomsonen. Akseptabel risiko  
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Grunnforhold I følge NGUs løsmassekart ligger stort sett hele planområdet på 
elveavsetninger, men skråningen ovenfor det aktuelle anleggsområdet 
består av tykk havavsetning. Kunnskapsgrunnlaget er imidlertid ikke godt 
nok og det må foretas en geoteknisk vurdering før planforslaget kan 
godkjennes. Risikodempende tiltak vurderes.   
 

 
Støy for 
deltaklerne 

  
Tiltaket medfører støy, men anses ikke spesielt problematisk for 
deltakerne (det forutsettes at medlemmene beskytter seg mot støy etter 
gjeldende regelverk).  
 

 
Støy for 
omgivelsene 

  

 
Fig. 25 – Støyberegninger (Sweco 2017)  
 
Motocrossklubben engasjerte Sweco for å foreta en støyfaglig vurdering 
av området og rapporten forelå i mai 2017. Figuren ovenfor viser at 
mesteparten av planområdet ligger innenfor rød eller gul støysone. 
Innenfor gul støysone kan etablering av bygninger med støyfølsom bruk 
bare tillates dersom kravene til innendørs støynivå er tilfredsstilt (L5AF 60 
dB). I rød sone bør etablering av boliger til støyfølsom bruk ikke tillates.  
 
Rapporten konkluderer med at den planlagte banen ligger i en særlig 
utsatt posisjon i forhold til eksisterende bebyggelse hvor støy er vanskelig 
å skjerme. Det beste man kan oppnå er at ingen boliger blir liggende i rød 
støysone. Det foreslås flere tiltak som i hovedsak vil begrense aktiviteten 
og på denne måten modifisere støyproblematikken:  
Lave støyvoller, støydemping av motorsykler, maksimalt 2 timer trening 
pr. gang 2 dager i uken, trening må være avsluttet før kl. 15 på lørdager 
og ingen trening på helligdager, maksimal 5 kjørende samtidig. Naboene 
må informeres godt og få mulighet til å påvirke tidspunkt.  
Foreslåtte driftsbegrensningene må nedfelles i reguleringsbestemmelser.  
Risikodempende tiltak vurderes.   
 

60 – 70 dB70 dB
Motocrossbane

Uskjermet situasjon - 5 motocross-sykler med støydemper - erfarne kjørere
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Oppsummering  
 

 
Generelt:  
Manndalen Motocross Klubb har tidligere hatt tillatelse til midlertidig 
motocrossbane på Løkvoll, men tillatelsen utgikk ved utarbeidelse av 
reguleringsplan for området i 2015. Ved utarbeidelse av kommuneplanens 
arealdel ble det heller ikke funnet egnede områder for motocrossbanen. 
Motocrossklubben mener Kåfjord kommune må legge til rette for motorsport 
på lik linje med andre fritidsaktiviteter/idrett som utøves. 
 
Positive virkninger 
Motorsport er en aksjonspreget aktivitet som over flere år har vært en positiv 
aktivitet, særlig for barn og unge.  En lokalisering nært øvrige idrettsanlegg gir 
mulighet til sambruk av garderober og andre lokaler.  
 
Negative virkninger 
Den planlagte banen ligger i en særlig utsatt posisjon i forhold til eksisterende 
bebyggelse hvor støy er vanskelig å skjerme. Det beste man kan oppnå er at 
ingen boliger blir liggende i rød støysone. 
Fortsatt vil nesten alle bygninger innenfor plangrensen ligge i gul sone hvor 
støyen vil ligge over anbefalte grenseverdi på 60 dB. Det må derfor gjøres en 
vurdering om eventuelle støydempende tiltak er nødvendig for de enkelte 
bygningene.  
 
Tilrådning 
Lokaliseringen av motocrossbanen slik som planlagt, legger klare begrensinger 
på framtidig bruk/utvikling av motocrossbanen. Selv om motocrossklubben er 
innstilt på og «leve med» de begrensninger som framkommer, vil aktiviteten 
også medføre støyproblematikk for omgivelsene, dvs. fastboende og de 
forholdsvis mange tjenestetilbudene som eksisterer i området.  
 
Det tilrås derfor at motocrossbane ikke godkjennes på Fosseneset, men at 
Kåfjord kommune er aktiv for å finne alternativ lokalisering i kommunen. 
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 7 AVSLUTTENDE KOMMENTARER  
 

 Et sentralt poeng med planforslaget har vært å gjøre eksisterende situasjon mere 
trafikksikkert med tydeligere differensiering mellom kjørende og gående. Foruten 
forslag om fortau lang fylkesveg 332, er det regulert gode gangvegforbindelser til 
skole, idrettsplass og barnehage. 

 
 Framtidig arealbruk i planområdet vil i stor grad opprettholdes. Ny bebyggelse dreier 

seg i første rekke om et areal til tjenesteyting og turistformål og eventuell ny 
idrettshall (sistnevnte krever en politisk vurdering av lokaliseringen i forhold til andre 
deler av kommunen).  

 
 Nedre del av Fosseneset brukes av Riddu-riddu festivalen, fiskefestivalen og 

idrettsarrangementer i dag.  I planforslaget legges det opp til at områdene 
opprettholdes og videreutvikles. Motocrossbane tilrås ikke, da den vil bli liggende 
nært støyømfintlig bebyggelse. 

 
 Faregrenser for 200-års flom er inntegnet på plankartet. Med unntak av bygningene 

tilknyttet Riddu-Riddu festvalen, vil eksisterende og planlagte bygg bli liggende 
utenfor flomsonen. Bygningene tilknytett Riddu-Riddu festivalen benyttes i korte 
perioder av året og faller inn under sikkerhetsklasse 1, dvs. at sikringstiltak ikke er 
nødvendig. En liten heving av planlagt gangsti langs elva vil gjøre arrangementer 
mulig å gjennomføre ved «mindre» flommer.   

 
 Fare for fjellskred fra Gamanjunni ble aktualisert under planprosessen, men Rapport 

nr. 3-1018 «Dambruddsanalyse» konkluderer med at sannsynligheten for dambrudd 
er så lav at det ikke settes restriksjoner for arealbruken i planområdet.  
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1. INNLEDNING 

Reguleringsplan for Fossen-området og deler av Fylkesveg 332 har vært ute til offentlig 
ettersyn i perioden 23.11.18 – 08.01.19.  
 
Dette dokumentet omhandler politisk behandling av innkomne merknader. Etter at 
formannskapet har behandlet merknadene oversendes reguleringsplanen til sluttbehandling og 
endelig godkjenning i kommunestyret. 
 
 
2. SKJEMATISK FRAMSTILLING OVER ALLE INNSPILL 

Planprogram Planforslag  
Nr. 

 
Interessenter Tilsendt svar tilsendt svar 

Eksterne innspill (utenom kommunen)     
1 Direktoratet for mineralforvaltning   22.11.18 05.12.18 
2 Statens vegvesen 03.09.15 02.10.15 22.11.18 17.12.18 
3 Mattilsynet   22.11.18 18.12.18 
4 Sametinget 03.09.15 19.10.15 22.11.18 19.12.18 
5 NVE, Region Nord 03.09.15 09.10.15 22.11.18 11.01.19 
6 Fylkesmannen i Troms 03.09.15 19.10.15 22.11.18 16.01.19 
7 Troms fylkeskommune 03.09.15 28.09.15 22.11.18 17.01.19 
8 Kåfjord kommune, 9148 Olderdalen 01.09.15  22.11.18  
9 Nordreisa kommune 03.09.15  22.11.18  
10 Storfjord kommune 03.09.15  22.11.18  
11 Lyngen kommune   22.11.18  
Interne innspill (lag og foreninger)     
12 Manndalen, Skardalen og Nordnes gu. 01.09.15  22.11.18 17.12.18 
13 Birtavarre grendeutvalg   22.11.18  
14 Djupvik Normannvik grendeutvalg 01.09.15 09.09.15 22.11.18  
15 Olderdalen grendeutvalg 01.09.15  22.11.18  
16 DAVAS   22.11.18  
17 Davvi Albmogid Guovddás as, 9144   22.11.18  
18 KNIK 03.09.15  22.11.18  
19 Fossen barnehage 01.09.15  22.11.18  
20 Manndalen skole  01.09.15  22.11.18  
21 Manndalen jeger og fiskeforening 01.09.15  22.11.18  
22 Manndalen UIL 01.09.15 07.10.15 22.11.18  
23 Manndalen motorcrossklubb 01.09.15 19.10.15 22.11.18 17.12.18 
24 Manndalen snøscooterforening   22.11.18  
25 Barnas representant i plansaker 01.09.15  22.11.18  
26 Eldres representant i plansaker 01.09.15  22.11.18  
27 Råd for funksjonshemmede  01.09.15  22.11.18  
28 Kåfjord idrettsråd   22.11.18  
29 Riddu Riddu Festivála AS, 9144 01.09.15 15.10.15 22.11.18  
30 Manndalen Sanitetsforening   22.11.18  
31 Senter for Nordlige folk   22.11.18  
      

 
Fig. 1 – Innspill fra offentlige instanser, lag og foreninger 
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Planprogram Planforslag  
Nr. 

 
Interessenter Tilsendt svar tilsendt svar 

Interne innspill (private)     
32 Anlaug Pedersen   22.11.18  
33 Anny Løkvoll, 9144 Samuelsberg 01.09.15 27.09.15 22.11.18  
34 Arne Isaksen, 9144 Samuelsberg  01.09.15  22.11.18  
35 Asbjørg Mikkelsen 01.09.15  22.11.18  
36 Aslak Aslaksen, 9144 Samuelsberg   22.11.18  
37 Bjørn Mandal 01.09.15  22.11.18  
38 Eirin Isaksen 01.09.15  22.11.18  
39 Ellen Eriksen m. fl, 9144 Samuelsberg   22.11.18  
40 Ellen Steineng   22.11.18  
41 Even Steinlien   22.11.18  
42 Grete Byberg 01.09.15  22.11.18  
43 Harald Johnsen, 9144 Samuelsberg 01.09.15  22.11.18  
44 Helge Ingolf Løkvoll   22.11.18  
45 Ida Hansen, 9144 Samuelsberg 01.09.15  22.11.18  
46 Inger Pedersen 01.09.15 26.09.15 22.11.18  
47 Jan Petter Pedersen   22.11.18  
48 Johan Pedersen, 9144 Samuelsberg   22.11.18  
49 Johannes Løkvold, 9144 Samuelsberg 01.09.15  22.11.18  
50 Jorun Løkvoll   22.11.18  
51 Katrine Lyngstad, 9144 Samuelsberg    07.10.15 22.11.18  
52 Kjell Eriksen   22.11.18  
53 Kåre Pedersen   22.11.18  
54 Leif Petter Eriksen, 9151 Storslett  30.09.15 22.11.18  
55 Liv Olsen   22.11.18  
56 Magne Isaksen   22.11.18  
57 Magnhild Olsen   22.11.18  
58 Martin Solberg, 9144 Samuelsberg 01.09.15  22.11.18  
59 Nils Pedersen   22.11.18  
60 Nils P. Blomstereng, Samuelsberg 01.09.15 Udatert 22.11.18  
61 Oddleif Dalvik, 9144 Samuelsberg   22.11.18  
62 Olida Eriksen, 9144 Samuelsberg   22.11.18  
63 Per Hansen   22.11.18  
64 Sigmund Dalvik   22.11.18  
65 Siv Vatne, 9144 Samuelsberg   22.11.18  
66 Solveig Roseneng, Samuelsberg 01.09.15  22.11.18  
67 Sonja Vangen, 9144 Samuelsberg 01.09.15  22.11.18  
68 Stein Lien   22.11.18  
69 Sten Solbakken, 9144 Samuelsberg    22.11.18 06.01.19 
70 Thomas Solstad   22.11.18  
71 Tommy Eriksen   22.11.18 07.01.19 
72 Toril Dalvik   22.11.18  
73 Tove Inger Løkvold, 9143 Skibotn 01.09.15  22.11.18  
74 Trine Lønnig   22.11.18  
75 Truls Lønning   22.11.18  
76 Unn Lien   22.11.18  
      

 
Fig. 2– Innspill fra private 
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Fig. 1 og -2 viser hvem som er blitt tilskrevet både ved utarbeidelse av planprogram og 
planforslag. Innspillene til planprogrammet er blitt behandlet ved fastsetting av 
planprogrammet. Det er derfor bare merknader til planforslaget som skal gis en politisk 
behandling i denne omgang (merket med fet skrift i siste kolonne i figurene ovenfor). 
 
Ved fristens utløp (8/1 2019) var det til sammen innkommet 9 merknader, hvorav 5 fra 
regionale myndigheter, 2 fra lag og foreninger og 2 private merknader. Fylkesmannen og 
Troms fylkeskommune ba om utvidet svarfrist til 17/1 2019. Dette ble akseptert av 
administrasjonen. Antall merknader er derfor 11.  
 
Det forelå ingen innsigelser til planforslaget.   
 
Rådmannen framstiller merknadene med å angi hovedpunktene i merknadene, vurdering og 
tilrådning (innstilling til politisk vedtak). 
 

Merknadene er gjengitt i sin helhet i siste del av dokumentet. 

 

3. INNKOMNE MERKNADER 

3.1 MERKNADER FRA REGIONAL MYNDIGHET ELLER STAT 

Merknad nr. 1 – Direktoratet for mineralforvaltning (05.12.18) 

Direktoratet for mineralforvaltning har ingen merknader til planforslaget. 

Rådmannens vurdering: Tatt til orientering. 
Rådmannens innstilling til vedtak: Tatt til orientering. 
 

Merknad nr. 2 – Statens vegvesen (17.12.18) 
 
Planbestemmelser: 
Alle merknader tas til etterretning og føres inn i planbestemmelsene. 
 
Rekkefølgebestemmelser: 
Alle merknader tas til etterretning og føres inn i planbestemmelsene. 
 
Byggegrenser: 
Merknaden tas ikke til følge, da det vurderes som tilstrekkelig og ryddig å kun ha 
byggegrensen i plankartet. 
 
Avkjørselsforhold: 
Alle merknader tas til etterretning og føres inn i planbestemmelsene. 
 
Rådmannens vurdering: Alle merknader foruten merknadene til byggegrenser tas til 
etterretning og føres inn i planbestemmelsene 
Rådmannens innstilling til vedtak: Tatt delvis til etterretning. 
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Merknad nr. 3 – Mattilsynet (18.12.18) 
 
Mattilsynet har ingen merknader til planforslaget. 
 
Rådmannens vurdering: Tatt til orientering. 
Rådmannens innstilling til vedtak: Tatt til orientering. 
 
 
Merknad nr. 4 – Sametinget (19.12.18) 
 
Merknad angående utleiehytters påvirkning på barnehagens lekeareal. 
 
Rådmannens vurdering: Arealet avsatt til utleiehytter innskrenkes med rundt 15 meter mot 
barnehagens areal for å skape en buffer mot lekearealet. 
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden tas delvis til etterretning. 
 
Merknad nr. 5 – NVE 
 
NVE har ingen merknader til planforslaget 
 
Rådmannens vurdering: Tatt til orientering. 
Rådmannens innstilling til vedtak: Tatt til orientering. 
 

Merknad nr. 6 – Fylkesmannen i Troms og Finnmark (16.01.19) 

a) Fylkesmannen i Troms og Finnmark har mottatt kopi av innspill fra NVE, datert 
11. januar 2019) og støtter opp om dette innspillet. 

 
Rådmannens vurdering: Tatt til orientering. Vurdering framgår av NVEs merknad i forrige 
pkt. nr. 5.  
Rådmannens innstilling til vedtak: Tatt til orientering. 
 
 
Merknad nr. 7 – Troms fylkeskommune (17.01.19) 
 

a) Vegnettet. 
Troms fylkeskommune er positive til at planforslaget ivaretar en tydelig differensiering 
mellom kjørende og gående, samt god gangvegforbindelse til skole, barnehage og 
idrettsplass. 

 
Rådmannens vurdering: Merknaden tas til orientering. 
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden tas til orientering. 

 
b) Turstien. 
Troms fylkeskommune er positive til at turveien langs elva reguleres inn, med 
opprettholdelse av kantvegetasjon, og at den knyttes sammen med turstien øst for elva. 
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Attraktive, tilgjengelige turstier er av stor betydning for bolyst og folkehelse, og vil også 
gagne reiselivet. Troms fylkeskommune berømmer Manndalen JFF som allerede har 
tilrettelagt for god tilgjengelighet (også for rullestolbrukere) ved de populære fiskekulpene 
langs elva. Sosiale møteplasser og turmål, som bålplass og benker, bør også inkluderes 
som en del av turveisatsingen.  

 
Rådmannens vurdering: Merknaden tas til orientering. 
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden tas til orientering. 

 
c) Barnas lekeområder 
Det er svært viktig at hyttene ikke kommer i konflikt med barnas lekeområde, og at 
utbyggingen ikke medfører privatisering rundt hyttene som reduserer barnas mulighet til 
lek i nærområdet. 
 
Rådmannens vurdering: Vurdering framgår av Sametingets merknad i pkt. nr. 4. 
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden tas til orientering. 

 
d) Motorcrossbane 
Troms Fylkeskommune slutter seg til vurderingene om at motorcrossbane ikke tilrådes i 
planområdet. 
 
Rådmannens vurdering: Merknaden tas til orientering. 
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden tas til orientering. 

 
e) Kulturminner 
Ved etablering av gangbro skal ikke elveforbyggingen endres, berøres eller påføres 
vekt/trykk. 
 
Rådmannens vurdering: Merknaden tas til etterretning. 
Rådmannens innstilling til vedtak: Bestemmelse punkt 4e) tillegges følgende ordlyd: 
«Ved etablering av gangbro skal ikke elveforbyggingen endres/berøres eller påføres 
vekt/trykk». 

 
 
 
3.2 MERKNADER FRA LAG OG FORENINGER 

Merknad nr. 12 – Grendelaget Manndalen/Skardalen/Nordnes (17.12.18) 
 

a) Fortau 
Kommunen prioriterer å regulere for fortau helt ned til Gaiskiridi (videre på 
fylkesvei 332). Det må også reguleres for fortau rundt hele hesteskoen, fylkesvei 
331/332. Fylkesveien fra Fossen via Øvermyra til Løkvoll er i dag sterkt belastet 
på grunn av økt trafikk etter ny tunell på E6. 
 

Rådmannens vurdering: Merknaden tas til orientering 
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden tas til orientering 

 
b) Sti langs elva 
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Plan for sti langs Manndalselva, som knytter Fossen og Løkvoll sammen, bør 
realiseres raskt med tanke på trafikksikkerhet. 
 

Rådmannens vurdering: Merknaden tas til orientering 
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden tas til orientering 
 

c) Gang/sykkelvei 
Det er viktig at det er rikelig med lekeområder for barn. Og ikke regulere mer 
plass til parkering. Dette gjelder veien mellom område BNA1 og BNA2. Den kan 
gjøres om til gang/sykkelvei. Vi ønsker at det tas med i planbestemmelsen. 
 

Rådmannens vurdering: Nærmiljøet og lekearealer for barn er viktig med tanke på 
trafikksikkerhet, støy og luftkvalitet. Det vurderes derfor til å være fornuftig å endre veien fra 
parkering SPA2 til idrettsareal BIA1 til gang- og sykkelvei for å hindre motorferdsel i barnas 
lekeområder. 
Rådmannens innstilling til vedtak: Tatt delvis til etterretning. 
 
Merknad nr. 23 – Manndalen Motorcrossklubb (17.12.18) 
 
Manndalen motorcrossklubb mener at crossbanen må tas inn i plankartet og 
planbestemmelsene i reguleringsplanen for Fosseneset med følgende argumentasjon: 
 

a) Motorcross er en alternativ aktivitet for barn og unge som er rusforebyggende, 
trafikkforebyggende og gir fysisk helsegevinst. Vi ser tendenser til at det er flere 
ungdommer som kjører ulovlig etter veien i den tiden vi ikke har hatt en 
motorcrossbane i bygda. Vi har også utfordring med tidlig frafall i de tradisjonelle 
idrettene som drives i bygda, så det er absolutt et behov for en slik alternativ aktivitet. 
Motorsport er i tillegg en idrett hvor foreldre må være med, noe som bidrar til økt 
sikkerhet og et godt miljø innen sporten. 

 
En motorcrossbane på Fosseneset vil også være gunstig plassering for å sambruk av 
sanitæranlegg. Riddu Riddu kan også benytte banen/startsletten som parkeringsareal. 
Vi vil også kunne tilby Riddu og Fiskefestivalen aktivitet under festivalene. De har 
tidligere benyttet seg av dette og det har vist seg å være et attraktivt tilbud. 
 
Motorcross er underlagt strenge reguleringer for bruk fra Norges motorsportforbund. 
Kjøretider må meldes inn til forbundet, politiet og til 113 (ambulanse). Banen må også 
være godkjent av forbundet med hensyn til sikkerhet og bruk.  
 
Vi har også lagt frem en støyrapport som viser at det er akseptabelt støynivå for 
omgivelsene med begrenset kjøreretid på to timer to ganger i uken, og at det kun vil 
være fem sykler som kjører samtidig på banen. Dette er reguleringer som kan tas inn i 
planbestemmelsene. 
 
Elcross- sykler er inne på markedet nå. Det er en økende tendens til at de tas i bruk. 
Støyproblematikken vil være borte ved bruk av slike kjøretøy og dessuten forurenser 
de ikke. Krav om bruk av elkjøretøy kan også vurderes i planbestemmelsene. 
 
Klubben har siden tidlig 2000-tallet søkt etter nytt areal for motorcrossbane. Det har 
vist seg å være utfordrende med hensyn til tillatelse fra grunneiere og hensyn til 
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jordbruk. Siden vi ikke har bane mister vi medlemmer og mulighet til å ha et slik 
viktig tilbud i bygda/kommunen/regionen. Nærmeste motorcrossbane ligger omkring 
10 mil unna (Reisadalen og Storsteinnes).  
 

 
Rådmannens vurdering: Kommunen ser på motorcross som en bra aktivitet for 
ungdom. Da motorcross per nå foregår på støyende fossile motorsykler anbefales det 
ikke å legge en slik arena så tett på annen bebyggelse og offentlige instanser. 
Tilrådningen fra faginstansene viser også at dette ikke er å anbefale. Kommunen 
ønsker å jobbe for at klubben skal få opparbeidet en bane på et sted hvor det er mindre 
blanding av ulike interesser. 

 
Å legge begrensninger på bruken i form av motortype/støynivå fra motorsyklene i 
tillegg til antall sykler samtidig og svært begrensede tidsrom, er ikke ønskelig, da 
kommunen ønsker en bane på et sted hvor det er mindre behov for denne typen 
begrensninger. Det fremstår ikke som sannsynlig at man kan innføre krav om 
elektriske motorsykler per nå. 
 
Det er ikke bra at klubben mister medlemmer på grunn av mangel på bane, kommunen 
ønsker at klubben kan etablere en bane i kommunen. 

 
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden tas til orientering og kommunen ønsker  
Å jobbe for at motorcrossklubben kan etablere en bane på annet sted i Kåfjord 
kommune. 

 
Merknader til konsekvensvurdering: 
 

b) Friluftsliv og nærmiljø:  
Vi mener at konsekvensen for skole og barnehage ikke er negativ som 
konsekvensutredningen viser til. Vi ber om at følgende tas inn i 
konsekvensutredningen og at den endres til positiv under friluftsliv og nærmiljø: 

 
Motorcrossbanen skal benyttes utenom barnehagen og skolen sine åpningstider og 
treningstidene skal være offentlig kjent. Banen kan benyttes som sykkel/bmx-bane av 
skoleungdom. Skolen, barnehagen og idrettslaget kan benytte banen som 
skiløype/skileikanlegg.  

 
Rådmannens vurdering: Barnehage og skole er et samlingspunkt i nærmiljøet og lekeområde 
for barn utenfor åpningstidene. Motorcrosskjøring vurderes derfor til å kunne være sjenerende 
for den nåværende bruken av området. 
 
Rådmannens innstilling til vedtak: Tas ikke til følge. 

 
c) Jordvern:  

Vi mener det er positivt at jordvern kan omdisponeres til kulturformål 
(motorcrossbane). 

 
Forslag til bestemmelse: 
Motorcrossbanen skal benyttes utenom barnehagen og skolen sine åpningstider og 
treningstidene skal være offentlig kjent. Banen kan benyttes som sykkel/bmx-bane av 
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skoleungdom. Skolen, barnehagen og idrettslaget kan benytte banen som 
skiløype/skileikanlegg.  
Omgjøres til + i KU 

 
d) Folkehelse: 

Omgjøres til = eller pluss i KU 
 
Rådmannens vurdering: Området er i dag tiltenkt leirplass til Riddu Riđđu Festivála og 
idrettsformål. Begge de tiltenkte plasseringene av motorcrossbane er på dyrka mark. De 
planlagte formålene gjør at driften av jorden kan fortsette i kombinasjon med Riddu Riđđu, 
noe som ivaretar jordvernet på en bedre måte enn det en motorcrossbane vil kunne gjøre. 
 
Rådmannens innstilling til vedtak: Tas ikke til følge. 
 

3.3 MERKNADER FRA PRIVATE 

Merknad nr. 69 – Sten Terje Solbakken (06.01.19) 
 
Endret lokalisering av skibroa kan bare gjøres i samråd med NVE (som drøftet på møte 
den 7/10-2019). 
 

a) Skibrua er ugunstig i forhold til landbruksarealet vi forpakter. Slik den er tegnet inn vil 
broen stimulere til tråkking/sti midt over jordet som vil føre til dårligere avlinger. 
Området brukes også til beiting, det vil bli utfordrende med dyr på beite med gangbro. 
Skibroen er planlagt å brukes helårig også til tursti.  

 
Rådmannens vurdering: Det er ugunstig hvis stien fører til trafikk over 
landbruksarealet. Stien må opparbeides på en måte som hindrer dette. 
Rådmannens innstilling til vedtak: Tatt til orientering. 

 
b) I NVE notat 201505096-6 føres også eventuelle kostnader ved skade eller vedlikehold 

på sikringsanlegg eller skibru over på grunneier eller kommune. Dette bør det gis en 
nærmere informasjon om og hva dette kan innebære for grunneiere. 

 
Rådmannens vurdering: Vedlikeholdskostnader vil påføres eier av broen/stien og 
grunneier skal ikke ha noen kostnader knyttet direkte til vedlikehold av bro/sti. 
Rådmannens innstilling til vedtak: Tatt til orientering 

 
c) Ny beliggenhet på skibruen kan være å flytte brua lengere opp i vassdraget og inn på 

kommunal eiendom. Vi foreslår en plassering av broen nærmere 
akebakken/slalombakken Sjåbakken, som ligger på andre sida av elva av Fossenesset. 
Dette for å bedre binde sammen Fossenesset som knutepunkt for idrett/kultur i 
Manndalen. Sambruk av sanitæranlegg, parkering til Sjåbakken vil også bli enklere, 
samt tilgang til Sjåbakken for skole. Riddu riddu festivalen vil kanskje også dra god 
nytte av broen til feks camp, veien opp til eksisterende familiecamp vil kunne bli mer 
trafikksikker ect. 
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Rådmannens vurdering: Plasseringen av broen vil bli som den er planlagt i kartet. 
Flere andre plasseringer har vært diskutert med NVE, uten at noen av disse lar seg 
realisere. 
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden tas til orientering. 

 

Merknad nr. 71 – Tommy Eriksen (07.01.19) 
 
Tommy Eriksen er grunneier for gårdsnr. 35 og bruksnr. 4 og er imot lokalisering av 
gangbro/skibro slik den er vist i planforslaget med følgende begrunnelse: 
 

a) Eiendommen som berøres er dyrket mark, og forpaktes av bonde Sten Terje Solbakken 
som tilleggsjord og til beite for husdyr. En bru over elva og tilhørende vei/sti traseer 
kan ikke være til hinder for bonden. Det kan ikke legges tursti over dyrket mark, og 
det må heller ikke være mulig å etablere snarveier. Bonden benytter arealet til beite for 
storfe, og turstier må i så fall inngjerdes og det må være port på brua. 

Rådmannens vurdering: Broen og stien skal ikke være til hinder for bonden. Det føres 
inn i bestemmelsene at stien skal opparbeides på en måte som hindrer ferdsel som er 
hinder for bonden. Det tas også med bestemmelse om at broen skal oppføres med port 
i beitesesongen. 
Rådmannens innstilling til vedtak: Tatt til etterretning og føres inn i 
planbestemmelsene. 

 

b) Grunneier er ikke villig til å påta seg ansvar for sikkerhet og vedlikeholdskostnader av 
brua. Eventuelle skader av brua (eks.vis ved flom) vil det sannsynligvis betinge bruk 
av større maskiner som kan medføre til avlingstap og ulemper. Grunneier er ikke villig 
til å dekke eventuell tap.  

Rådmannens vurdering: Dette er en privatrettslig sak mellom eier av bru og sti som 
løses i den enkelte situasjon. Grunneier skal ikke påføres tap i den forbindelse.  
Rådmannens innstilling til vedtak: Tatt til orientering. 

 

c) Hvis brua skal legges på eiendommen 35/4, må legges der den gjør minst 
ulempe/skade, f. eks. i øvre del av svingen lenger oppe i elva. Nødvendig areal som 
skal benyttes må det i så fall tegnes leieavtale for. 

Rådmannens vurdering: Dette har vært vurdert i samråd med NVE, som viste til 
flomfare og at broen derfor måtte plasseres der den er tiltenkt. Det vil bli tegnet 
leieavtaler for det nødvendige arealet i forbindelse med realisering av tiltaket.  
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden tas til orientering. 

 

d) Grunneier mener det må utredes om brua kan legges på kommunens eiendom lenger 
oppe i elva og annen mulig sambruk av den totale aktiviteten i området. 

Rådmannens vurdering: Dette har vært vurdert i samråd med NVE, som viste til 
flomfare og at broen derfor måtte plasseres der den er tiltenkt. 
Rådmannens innstilling til vedtak: Tas ikke til følge. 
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Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
29/20 Formannskap 05.05.2020 
57/20 Kåfjord kommunestyre 15.05.2020 

 

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 

Saksprotokoll i Formannskap- 05.05.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

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

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. 
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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 
 
 
 
 
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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