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VEDTEKTER 
 

for 
 

Bredbåndsfylket Troms AS 
 

 
 

§ 1   
Selskapets navn er Bredbåndsfylket Troms AS.  

 
§ 2 

Selskapets virksomhet er etablering, eierskap, og drift av nettverk for tele- og 
datakommunikasjon og alt som står i forbindelse med dette, samt deltakelse i andre 
virksomheter gjennom aksjeeie eller på annen måte.  

 
§ 3 

Selskapets forretningskontor er i Tromsø kommune. 
 

§ 4 
Selskapets aksjekapital er på kr. 1.984.000, fordelt på 1.984.000 aksjer à kr. 1,-.  
 

§ 5 
Selskapets styre skal bestå av 1-5 medlemmer, etter generalforsamlingens nærmere 
beslutning.  Generalforsamlingen velger styrets leder. 
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 § 61 
Ut over de saker som etter aksjeloven må forelegges generalforsamlingen, plikter styret å 
forelegge for selskapets generalforsamling til endelig avgjørelse viktige strategiske saker som 
:  
i) Godkjennelse av årlig budsjett for utvikling og investeringer i stamnettet og vesentlige 

avvik fra dette 
ii) Alle vesentlige avtaler mellom selskapet og aksjeeiere 
iii) Opprettelse av datterselskap for kommersialisering av tjenester 
iv) Opptak av eksterne eiere i datterselskapet og herunder om dette skal skje ved salg av 

aksjer fra morselskapet eller ved emisjon 
v) Salg utenfor den normale drift som vil innebære salg av vesentlige eiendeler i 

selskapet  
vi) Flytting av hovedkontor 
vii) Emisjon eller aksjesalg  
viii) Endring av selskapets virksomhet og formål 
ix)       Fusjon og fisjon 

 
Generalforsamlingens avgjørelse i disse sakene krever 85 % tilslutning av selskapets aksjer. 
Endring av denne vedtektsbestemmelsen krever også 85 % tilslutning av selskapets aksjer.  
 
Ut over de saker som etter aksjeloven må forelegges generalforsamlingen, plikter styret å 
forelegge for selskapets generalforsamling til endelig avgjørelse følgende saker:: 
i) Godkjennelse av årlig budsjett for utvikling og investeringer i stamnettet og vesentlige 

avvik fra dette 
ii) Alle vesentlige avtaler mellom selskapet og aksjeeiere 
iii) Opprettelse av datterselskap for kommersialisering av tjenester 
iv) Opptak av eksterne eiere i datterselskapet og herunder om dette skal skje ved salg av 

aksjer fra morselskapet eller ved emisjon 
 
 

 
1 Endringene i § 6 er tatt inn for å sikre kommunene bedre innflytelse over selskapets strategiske viktige 
spørsmål. Bakgrunnen for dette er at det er reist spørsmål fra Tromsø kommune om hvordan kontrollkriteriet 
skal vurderes ved flere offentlige eiere jf. anskaffelsesforskriften § 3-2 bokstav a. Dersom det inngås en 
gjensidig bebyrdende avtale mellom to separate, selvstendige rettssubjekter, kommer som utgangspunkt 
anskaffelsesregelverket til anvendelse. Dette utgangspunktet gjelder også der det inngås kontrakter mellom to 
offentlige oppdragsgivere, eksempelvis mellom to kommuner. Det kan imidlertid være en slik tilknytning 
mellom to rettssubjekter at anskaffelsesregelverket likevel ikke kommer til anvendelse, såkalt utvidet egenregi. 
Det første vilkåret for at unntaket for utvidet egenregi skal komme til anvendelse, er at oppdragsgiveren utøver 
en kontroll over leverandøren som tilsvarer den kontroll han utøver over egen virksomhet, jf. § 3-1 første ledd 
bokstav a. Tromsø kommune har vist til kilder som indikerer at felles kontroll over et aksjeselskap ikke kan 
foreligge dersom én av eierne kan utøve kontroll over selskapet alene (her; fylkeskommunen). Det vises til 
utredning til Kommunal- og moderniseringsdepartementet «Nye anskaffelsesdirektiver og unntaket for offentlig-
offentlig samarbeid, Forholdet til norske interkommunale samarbeidsordninger» pkt. 15.3.3. Det vises i denne 
sammenhengen til oppsummeringsnotat fra PwC. I dette notat har PwC oppsummert Tromsø kommunes 
synspunkt og redegjort kort for rettskildene på området. Det er videre i den foreslåtte endringen i §6 tatt inn 
eksempel på viktige strategiske spørsmål som skal GF-behandles med 85 % flertallskrav. Innspill i notat fra 
Kluge (rådgiver for fylkeskommunen) datert 9. september er innarbeidet i bestemmelsen. Konsekvensen av 
endringen er at fylkeskommunen ikke alene kan treffe beslutninger vedrørende strategiske spørsmål i selskapet. 
Hensynet bak dette er å sikre at kommunene også ha innflyelse på denne type beslutninger jf. kontrollkriteriet i 
anskaffelsesregerket. 
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Generalforsamlingens avgjørelse i disse sakene treffes ved alminnelig flertall blant de avgitte 
stemmer. 
 
 

§ 72 
Selskapets aksjer kan bare eies av Troms fylkeskommune og av kommunene i Troms, eller av 
annet offentligrettslig organ som etter en omorganisering av kommunene og/eller 
fylkeskommunene overtar ansvaret for infrastruktur i - og som har hovedsete i – det 
geografiske området som i dag utgjør Troms Fylke. 
 
Selskapets aksjer kan bare eies av Troms og Finnmark fylkeskommune og av kommunene i 
Troms og Finnmark, eller av annet offentligrettslig organ som etter en omorganisering av 
kommunene og/eller fylkeskommunene overtar ansvaret for infrastruktur i - og som har 
hovedsete i – det geografiske området som i dag utgjør Troms og Finnmark fylke. 
 
 
 
Eventuelle overskudd i selskapet skal ikke tas som utbytte til eierne, men føres tilbake til selskapet og 
benyttes til videreutvikling av nett og selskapets tjenester 
 
 

 
§ 83 

Aksjeeiere har rett til å overta en aksje som skal avhendes eller for øvrig skifte eier, samt en 
aksje som har skiftet eier. 
 
Forkjøpsretten utløses ved enhver form for eierskifte.  Som eierskifte skal også regnes 
sammenslåing av en eller flere av aksjeeierne med et annet offentlig organ som følge av 
vedtak truffet av offentlig myndighet.  Med unntak av sammenslåing av kommuner utløses 
forkjøpsretten ved enhver form for eierskifte.   
 
 
Erververen av en aksjepost skal straks sende melding til selskapet om sitt aksjeerverv.  Straks 
selskapet får melding om et aksjeerverv, plikter styret å sende skriftlig varsel til de øvrige 
aksjeeierne, med orientering om forkjøpsretten og forespørsel om aksjeeieren ønsker å gjøre 
forkjøpsretten gjeldende. 
 
Forkjøpsretten gjøres gjeldende ved melding til selskapet, som må være kommet frem til 
selskapet senest 1 kalendermåned etter at selskapet sendte skriftlig varsel til aksjeeierne. 
 
 

§ 9 
Erverv av selskapets aksjer krever ikke samtykke. 

 
2 Endringene i gammel § 7 er gjort på bakgrunn av fylkessammenslåingen samt at det er tatt 
inn redaksjonelle endringer  
 
3 Endringene i gammel § 8 er inntatt for å innarbeide endringen i inndelingsloven som 
bestemmer at kommunesammenslåing ikke utløser forkjøpsrett  
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VEDTEKTER 
 

for 
 

Bredbåndsfylket AS 
 

 
 

§ 1   
Selskapets navn er Bredbåndsfylket AS.  

 
§ 2 

Selskapets virksomhet er etablering, eierskap, og drift av nettverk for tele- og 
datakommunikasjon og alt som står i forbindelse med dette, samt deltakelse i andre 
virksomheter gjennom aksjeeie eller på annen måte.  

 
§ 3 

Selskapets forretningskontor er i Tromsø kommune. 
 

§ 4 
Selskapets aksjekapital er på kr. 1.984.000, fordelt på 1.984.000 aksjer à kr. 1,-.  
 

§ 5 
Selskapets styre skal bestå av 1-5 medlemmer, etter generalforsamlingens nærmere 
beslutning.  Generalforsamlingen velger styrets leder. 
 

 § 6  
Ut over de saker som etter aksjeloven må forelegges generalforsamlingen, plikter styret å 
forelegge for selskapets generalforsamling til endelig avgjørelse viktige strategiske saker som:  
i) Godkjennelse av årlig budsjett for utvikling og investeringer i stamnettet og vesentlige 

avvik fra dette 
ii) Alle vesentlige avtaler mellom selskapet og aksjeeiere 
iii) Opprettelse av datterselskap for kommersialisering av tjenester 
iv) Opptak av eksterne eiere i datterselskapet og herunder om dette skal skje ved salg av 

aksjer fra morselskapet eller ved emisjon 
v) Salg utenfor den normale drift som vil innebære salg av vesentlige eiendeler i 

selskapet  
vi) Flytting av hovedkontor 
vii) Emisjon eller aksjesalg  
viii) Endring av selskapets virksomhet og formål 
ix) Fusjon og fisjon 

 
Generalforsamlingens avgjørelse i disse sakene krever 85 % tilslutning av selskapets aksjer. 
Endring av denne vedtektsbestemmelsen krever også 85 % tilslutning av selskapets aksjer.  
 

§ 7 
Selskapets aksjer kan bare eies av Troms og Finnmark fylkeskommune og av kommunene i 
Troms og Finnmark, eller av annet offentligrettslig organ som etter en omorganisering av 
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kommunene og/eller fylkeskommunene overtar ansvaret for infrastruktur i - og som har 
hovedsete i – det geografiske området som i dag utgjør Troms og Finnmark fylke. 
 
Eventuelle overskudd i selskapet skal ikke tas som utbytte til eierne, men føres tilbake til selskapet og 
benyttes til videreutvikling av nett og selskapets tjenester 

 
§ 8 

Aksjeeiere har rett til å overta en aksje som skal avhendes eller for øvrig skifte eier, samt en 
aksje som har skiftet eier. 
 
Med unntak av sammenslåing av kommuner utløses forkjøpsretten ved enhver form for 
eierskifte.   
 
Erververen av en aksjepost skal straks sende melding til selskapet om sitt aksjeerverv.  Straks 
selskapet får melding om et aksjeerverv, plikter styret å sende skriftlig varsel til de øvrige 
aksjeeierne, med orientering om forkjøpsretten og forespørsel om aksjeeieren ønsker å gjøre 
forkjøpsretten gjeldende. 
 
Forkjøpsretten gjøres gjeldende ved melding til selskapet, som må være kommet frem til 
selskapet senest 1 kalendermåned etter at selskapet sendte skriftlig varsel til aksjeeierne. 
 

§ 9 
Erverv av selskapets aksjer krever ikke samtykke. 
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Aksjonæravtale  
for  

Bredbåndsfylket AS 
 

 

 

Inngått den .............2020 

mellom Troms og Finnmark fylkeskommune og kommunene i Troms og 
Finnmark som følger:  

 
Balsfjord Bardu  Berg  Dyrøy  Kåfjord  Gratangen  
 
Harstad Ibestad Karlsøy Kvæfjord Kvænangen Lavangen 
  
Lyngen  Målselv Nordreisa Salangen Senja  Skjervøy 
 Storfjord   Sørreisa Tjeldsund Tromsø 
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1. Partsforholdet 

Denne aksjonæravtalen er inngått mellom de juridiske personer(”Partene”) som er angitt 
på side 1 i Aksjonæravtalen. De 225 kommunene skal ved etablering ha like store 
eierandeler. Dette skal likevel ikke være til hinder for at forskjeller i eierandel som kan 
oppstå som følge av forskjellig utøvelse av forkjøpsrett, jfr.punkt 8. 
 
Partene plikter til å utøve sine rettigheter som aksjonær i Selskapet i samsvar med 
bestemmelsene i denne Avtalen, og plikter herunder å stemme for alle beslutninger i 
Selskapets styrende organer som er nødvendige for gjennomføringen av denne 
Aksjonæravtalen. Partene plikter likeledes å sørge for at de personer som Parten 
oppnevner som styremedlemmer i Selskapet i samsvar med pkt. 4.2 og 4.4 nedenfor, 
opptrer tilsvarende. 
 

2. Bakgrunn 

2.1 Selskapets formål1 
Selskapet har som formål å etablere et høykapasitets stamnett i fylket for å oppnå 
følgende: 

 
1. Å løse Fylkeskommunens og Kommunenes behov for sikker transport av data, 

telefoni, og andre tjenester i et lengre perspektiv. Stamnettet skal således levere 
en forbindelse til samtlige av fylkets kommuner, dvs. rådhus eller tilsvarende, og i 
tillegg løse kommunikasjonsbehov ved videregående skoler, tannklinikker og 
andre fylkeskommunale institusjoner. Nettet skal bidra til effektiv samhandling, 
offentlig fornying og økonomiske gevinster ved samordnet innkjøp av tjenester. 

 
2. Bredbåndsnettet skal knytte til seg kommersielle aktører (bedrifter), 

interkommunale foretak eller andre lokale eller landsdekkende organisasjoner, 
som i forlengelse av stamnettet ønsker å tilby bredbånd til private og næringsliv i 
regionen. Fylkets næringsliv er konkurranseutsatt og en forutsetning for å 
opprettholde konkurransen er tilretteleggelsen av fremtidig infrastruktur. 

 
3. Bredbåndsfylket skal kunne tilby overskuddskapasitet til eksterne aktører. 
 
4. Bredbåndsfylket skal i samarbeid med nasjonale og regionale aktører utvikle nye, 

innovative løsninger og kontinuerlig ligge i forkant av utviklingen. Bredbåndsfylket 
skal samarbeide tett med lokale aktører innen helse, telemedisin, utdanning, 
næringsliv, FOU miljøer og samtidig legge til rette at disse kan oppnå gode 
resultater gjennom kostnadseffektiv bruk av stamnettet. 

 

 
1  Bakgrunnen for endringene er til dels redaksjonelle samt at de er gjort med bakgrunn i å 
oppdatere formål iht til dagens teknologi 
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5. Bredbåndsfylket skal legge til rette for stordriftsfordeler gjennom etablering av 
felles IKT plattformer, felles driftsløsninger, samordnet innkjøp på IKT området, 
samt etablering av kostnadsbesparende løsninger til beste for Partene. 

 

2.2 Forutsetninger for selskapsstiftelsen 
Det er en forutsetning for etableringen av selskapet at det er sikret slik etterspørsel etter 
sine tjenester at det kan finansiere den utbygging som selskapet må forestå for å oppfylle 
formålet i punkt 1.1. Dette innebærer at aksjonærene må forplikte seg til å legge fremtidig 
etterspørsel etter bredbåndskommunikasjon inn i selskapet. Dette behandles nærmere 
nedenfor i punkt 14.1. 
 
 

 

3. Selskapets egenkapital 

4 3.1 Generelt 
Selskapet må ha kapital til å finansiere selskapets virksomhet inntil selskapet selv har 
driftsinntekter til å finansiere denne. Det innebærer at selskapet må kapital til den 
utbygging og administrasjon som er nødvendig før selskapet begynner å tjene penger. 
Driftsinntektene i startfasen vil ikke være tilstrekkelig til å dekke de løpende utgiftene, og 
det bør være kapital i selskapet til å drive for i en oppstartfase. 
 
Utbyggingen skal finansieres delvis ved egenkapital og delvis ved lån. Aksjonærene er 
enig om at kapitalen ikke bør gå under 30 %. Det betyr at dersom selskapet har 
finansieringsbehov som ikke kan løses av selskapet uten at egenkapitalen synker under 
30 %, bør investeringen finansieres ved tilskudd av egenkapital fra eierne. 
 
Egenkapitalen skal etter aksjelovens regler til enhver tid være forsvarlig ut fra risikoen 
ved og omfanget av virksomheten i selskapet. 
 

3.2 Ved oppstart 
Ved stifting av selskapet er selskapets egenkapital 600 000. Troms fylkeskommune går 
inn med NOK 600 000 umiddelbart og kommunene med inntil NOK 400 000 etter hvert 
som disse tiltrer, til sammen inntil 1 million. Dette utgjør NOK 16 000 per kommune ved 
tilslutning fra samtlige 25 kommuner. Basert på overnevnte blir eierfordeling ved oppstart 
60 % til Fylkeskommunen og 40 % fordelt på 25 kommuner, eller1,6% per kommune. 

 

3.3 Hvem skal være eier av selskapet2 
Aksjene i selskapet kan bare eies av Troms og Finnmark fylkeskommune og kommunene 
i Troms og Finnmark. Eksterne eiere kan eventuelt komme inn som eiere i 
datterselskapet. Dette behandles nedenfor i punkt 7. 

 
2 Oppdatert etter fylkessammeslåing 
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4. Selskapets ledelse 

Innledning 
Antall aksjonærvalgte styremedlemmer og hvem som har rett til å velge dem, fremgår av 
punkt 4.2. Det skal ikke velges varamedlemmer. 
 

Styresammensetning – valg 
Styret i Bredbåndsfylket skal bestå av 5 medlemmer, hvorav 3 utpekes blant 
aksjonærene, og 2 eksterne. 
 
Fylkeskommunen har rett til å utpeke to styremedlemmer og herunder styrets leder, 
mens kommunene i fellesskap kan utpeke et styremedlem. Resten ev styrets medlemmer 
velges av generalforsamlingen. Også de utpekte styremedlemmer skal formelt sett 
velges av generalforsamlingen, jfr. Pkt. 1 annet avsnitt. Aksjonærene skal sørge for at de 
som utpekes til å være aksjonærenes ”representanter”, har kompetanse til å være 
styremedlemmer i et kommersielt selskap. 
 
Generalforsamlingen velger en valg komité bestående av 3 medlemmer som har som 
oppgave å komme frem med kandidater til de ”eksterne” styrepostene. Valgkomiteen 
består av tre medlemmer som velges for tre år av gangen, og slik at ett medlem er på 
valg hvert år. Ved oppstart av selskapet skal de tre oppnevnte medlemmene ha 
funksjonstid i henholdsvis ett, to og tre år. 
 

Stemmeregler i styret – saksbehandlingskrav 
Styrets vedtak treffes i utgangspunktet ved alminnelig flertall blant de deltakende 
styremedlemmer. 
 
Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme i samsvar med aksjeloven §6-25 jf. 
§6-19 tredje ledd. 
 
Styremedlemmer har ikke anledning til å overdra sin stemme ved fullmakt. 
 

4.1 Styresammensetning ved oppstart av selskapet 
Representanter fra styringsgruppen i prosjektet bredbåndsfylket Troms går inn i styret av 
selskapet i en oppstartperiode og Fylkesordføreren tiltrer som styreleder. Selskapets 
midlertidige styre kan be om at medlemmer fra plan- og næringsutvalget/ fylkestinget 
møter som observatører med talerett i styret. 
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Valg av styre i henhold til punkt 4.2 skal skje på ordinær generalforsamling i 2004. på 
samme generalforsamling velges valgkomitè i henhold til punkt 4.2. for valget i 2004 
fungerer det midlertidige styre som valgkomitè. 
 

Daglig leder 
Selskapet skal ha administrerende direktør. Styret skal utarbeide en stillingsinstruks for 
stillingen. 
 

Revisor 
Selskapet skal ha revisor som tilfredsstiller de krav lover setter til ordinære 
aksjeselskaper. Ved stiftelsen av selskapet har Fylkesordføreren rett til å utpeke 
selskapet revisor. 
 

5. Utbygging av stamnettet 

5.1 Innledning3 
Selskapet skal bygge og eie, eventuelt leie, stamnettet. Selskapet skal ikke bygge 
aksessnett. Tilknytning for aksessnett er omhandlet i punkt 1413.2. Årlig plan for 
utbygging av selskapets stamnett fastlegges av Selskapets ordinære generalforsamling, 
på bakgrunn av Styrets forslag, jfr. pkt. 9.1 nedenfor. 
 

 
 

 

5.2 Finansiering av stamnett 
Selskapet skal finansieres ve gen kapital og låneopptak. 
Selskapets lån skal betjenes ved de løpende inntekter. Disse inntekter vil komme fra 
levering av kapasitet i stamnettet til Partene, samt utleie av kapasitet til Partene og andre 
for utbygging av aksessnett  
 
 
 
Betjening av lån kan også skje ved salg av aksjer i eventuelt datterselskap til 
kommersielle interesser og hvor provenyet benyttes til å nedbetale lån. Dette er nærmere 
regulert i punkt 7.3 nedenfor. 
 

6. Økning av aksjekapitalen 

6.1 Utvidelse av aksjekapitalen for finansiering av utbygging 
Bredbåndsfylket skal gjøre rettede emisjoner mot Troms Fylkeskommune med 
henholdsvis MNOK 16,6 i 2004, MNOK 10 millioner årlig i årene 2005 og 2006, samt med 

 
3 Redaksjonell endring med henvisning til rett punkt 
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NOK 6 millioner i 2007. emisjonene skal gjennomføres på en slik måte at eierforholdet 
etter hver rettet emisjon blir som følger: 
 
2004: TFK 65 %, kommunene 35 % 
2005: TFK 70 %, kommunene 30 % 
2006: TFK 75 %, kommunene 25 % 
2007: TFK 80 %, kommunene 20 % 
 
Den praktiske gjennomføring av dette foreslås av styret og besluttes på 
generalforsamlingen. 

 

6.2 Gjennomføring av kapitalutvidelser 
Selskapet skal hvert år i desember avholde en ekstraordinær generalforsamling, hvor 
Selskapet vil foreta en retter emisjon mot aksjonærene for å få inn den egenkapital som 
er nødvendig for å finansiere selskapets utbyggingsplaner, jfr. pkt 9. 
 
Kursen fastsettes i henhold til punkt 6.1. Formelt sett skal aksjene gi rett til utbytte fra det 
påfølgende år (kapitalforhøyelse foretatt i desember 2004 gir således rett til utbytte fra og 
med regnskapsåret 2005), jfr. dog punkt 11. 
 
Aksjonærene er forpliktet til å fravike sin fortrinnsrett til å tegne aksjer ved 
kapitalforhøyelse i den grad fortrinnsretten er i strid med den kapitalforhøyelse som følger 
av punkt 6.1. 
 

7. Datterselskap og eksterne aksjonærer 

5 7.1Innledning 
Det forutsettes som utgangspunkt at Bredbåndsfylket bare skal levere tjenester til 
aksjonærene. Det er i midlertidig ønskelig at den kapasitet som bygges ut skal kunne 
komme andre offentlige eide aktører, kommersielle aktører, næringsliv og private i 
regionen til nytte. 
 
Dette kan gjøres ved at det opprettes et datterselskap for dette formål. Opprettelse at et 
slikt datterselskapet skal besluttes på generalforsamling jfr. punkt 9. 
 

7.2 Eksterne eiere i datterselskapet 
Opptak av eksterne eiere i datterselskapet skal kunne skje ved rettede emisjoner mot 
offentlig eide aktører, samt kommersielle aktører, næringsliv og bedrifter. Enkeltpersoner 
skal ikke kunne opptas aksjonærer. 
 

7.3 Salg av aksjer eller emisjon i datterselskap 
Opptak av nye aksjonærer i datterselskap kan skje ved at morselskapet selger deler av 
sine aksjer, eller ved en emisjon. 
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Opptak av eksterne eiere i datterselskap skal besluttes på generalforsamling. Samtidig 
skal det besluttes om opptaket skal skje ved at morselskapet selger aksjer eller ved en 
emisjon i datterselskapet. Eventuelt opptak kan skje ved en kombinasjon av disse 
metoder. 
 
 
 
 
 

8. Fortrinns- forkjøps- og løsningsrett 

8.1 Fortrinnsrett 
Ved utvidelse av aksjekapitalen i henhold til avtalens punkt 6, skal aksjonærene ha rett til 
å tegne aksjer slik som følger av punkt 6. Dde øvrige aksjonærer gir avkall på sin 
fortrinnsrett til å tegne aksjer ut over det som følger av punkt 6. 
 

8.2 Forkjøpsrett4 
Enhver aksjonær kan inngå avtale med en av de øvrige aksjonærene om overdragelse 
av sine aksjer. Overdragelsen må gjelde hele aksjeposten, idet overdragelse av 
enkeltaksjer ikke er tillatt. 
 
Ved slik enhver overdragelse av Kommunenes aksjer skal de øvrige Kommunene ha 
forkjøpsrett. Forkjøpsrett utløses ikke ved kommunesammenslåing eller 
fylkessammenslåing. Dersom de øvrige Kommuner ikke benytter seg fullt ut av 
forkjøpsretten, kan Fylkeskommunen utøve forkjøpsrett for den gjenværende delen av 
den overdragende Kommunens aksjer. 
fra en kommune har de øvrige aksjonærer forkjøpsrett i samsvar med aksjelovens 
bestemmelser, dog slik at kommunene har fortrinnsrett til å gjøre forkjøpsrett gjeldende, 
og at fylkeskommunen bare har forkjøpsrett dersom kommunene ikke benytter sin 
oppkjøpsrett fullt ut. Dette for å sikre at eierfordelingen mellom kommunene på den ene 
side og fylkeskommunen på den annen kan opprettholdes dersom kommunene ønsker 
dette. 
 

Utøvelse av forkjøpsretten skal, med mindre Partene blir enige om noe annet, for 
øvrig følge aksjelovens prosedyre, dog slik at fristen for utøvelse av forkjøpsrett skal 
være 60 dager fra melding om salg er kommet frem til Selskapet.  
 
 

 

 
4 Bakgrunnen for endringene i pkt. 8.2 og 8.3 er fylkessammenslåingen og bestemmelsen i 
delingsloven om at sammenslåing ikke utløser forkjøpsrett. For øvrig er det foreslått noen 
redaksjonelle endringer for å klargjøre innholdet. Det er også lagt inn en frist på 60 dager for å sikre at 
det er tid nok til behandling 
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8.3 Løsningsrett 
Dersom to eller flere kommuner slås sammen til en kommune, må den sammenslåtte 
kommune tilby en så stor andel av sine aksjer til de øvrige kommunene, at prinsippet om 
like stort eierskap mellom kommunene kan opprettholdes. Dette gjøres ved at den ene 
kommunes aksjer legges ut for forkjøpsrett i samsvar med punkt 8.1. Dersom 
kommunenes aksjeantall er forskjellig som følge av tidligere utøvelse av forkjøpsrett, er 
det det sørste antall aksjer som skal legges ut for forkjøpsrett. 
 
Den sammenslåtte kommune kan utøve forkjøpsrett i forhold til det antall aksjer den av 
de sammenslåtte kommunene som hadde færrest aksjer, hadde før sammenslåingen. 
Også i disse tilfellene har fylkeskommunen en subsidiær forkjøpsrett, jfr. punkt 8.2. 
 
Dersom fylkeskommunen endrer status og går over i ny form, slås sammen med en anne 
fylkeskommune eller lignende, anses ikke dette som eierskifte som utløser løsningsrett. 
 
Derimot skal opphør av fylkeskommunen som organ og overføring av fylkeskommunens 
eiendeler til staten regnes som eierskifte som utløser løsningsrett for de øvrige 
aksjonærene. 

8.4 8.3 Godkjennelse av aksjeovergang 
Erverv av selskapets aksjer krever ikke samtykke. 
 
 
 
 
 
 

9. Generalforsamling5 

9.1 Krav om generalforsamlingsbeslutning 
Ut over de saker som etter aksjeloven må forelegges generalforsamlingen, plikter Styret 
å forelegge for Selskapets generalforsamling til endelig avgjørelse følgende viktige 
strategiske saker. 

 
5  Endringene er tilsvarende endringen i selskapets vedtekter. Endringen er tatt inn for å sikre 
kommunene bedre innflytelse over selskapets strategiske viktige spørsmål. Bakgrunnen for dette er at 
det er reist spørsmål fra Tromsø kommune om hvordan kontrollkriteriet skal vurderes ved flere 
offentlige eiere jf. anskaffelsesforskriften § 3-2 bokstav a. Dersom det inngås en gjensidig bebyrdende 
avtale mellom to separate, selvstendige rettssubjekter, kommer som utgangspunkt 
anskaffelsesregelverket til anvendelse. Dette utgangspunktet gjelder også der det inngås kontrakter 
mellom to offentlige oppdragsgivere, eksempelvis mellom to kommuner. Det kan imidlertid være en 
slik tilknytning mellom to rettssubjekter at anskaffelsesregelverket likevel ikke kommer til anvendelse, 
såkalt utvidet egenregi. Det første vilkåret for at unntaket for utvidet egenregi skal komme til 
anvendelse, er at oppdragsgiveren utøver en kontroll over leverandøren som tilsvarer den kontroll han 
utøver over egen virksomhet, jf. § 3-1 første ledd bokstav a. Tromsø kommune har vist til kilder som 
indikerer at felles kontroll over et aksjeselskap ikke kan foreligge dersom én av eierne kan utøve 
kontroll over selskapet alene (her; fylkeskommunen). Det vises til utredning til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet «Nye anskaffelsesdirektiver og unntaket for offentlig-offentlig 
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i) Godkjennelse av årlig budsjett for utvikling og investeringer i stamnettet og 

vesentlige avvik fra dette 
ii) Alle vesentlige avtaler mellom selskapet og aksjonærer (selv om de ikke er slik 

avtaler som etter aksjeloven skal behandles i generalforsamlingen). 
iii) Opprettelse av datterselskap for kommersialisering av tjenester 
iv) Opptak av eksterne eiere i datterselskapet og herunder om dette skal skje ved 

salg av aksjer fra morselskapet eller ved emisjon 

v) Salg utenfor den normale drift som vil innebære salg av vesentlige eiendeler i 
selskapet  

vi) Flytting av hovedkontor 
vii) Emisjon eller aksjesalg  
viii) Endring av selskapets virksomhet og formål 
ix) Fusjon og fisjon 

 

 
 

9.2 Flertallskrav ved generalforsamlingsbeslutninger6 
De saker som er lagt til avgjørelse i generalforsamlingen etter punkt 9.1 ovenfor, 
avgjøres med alminnelig flertall.krever 85 % tilslutning av selskapets aksjer. For de saker 
som etter aksjelovens regler skal behandles av generalforsamlingen, gjelder aksjelovens 
krav til flertall for beslutninger. Aksjonærene er enige om at bestemmelsen om 85 % 
flertall for de sakene som er nevnt i pkt. 9.1 samt § 6 i vedtektene skal endres tilbake til at 
den alminnelige flertallsbestemmesen gjelder når emisjon mot kommunene er 
gjennomført. Det er en forutsetning for at endring skal gjennomføres at fylkeskommunen 
ikke har over 2/3 eierandel i selskapet.  Det er også enighet om at flertallsbestemmelsen 
skal endres tilbake til alminnelig flertalssbestemmelse dersom rettskildebilde knyttet til 
kontrollkriteriet skulle endres/avklares.  
 

 
 
 

 
samarbeid, Forholdet til norske interkommunale samarbeidsordninger» pkt. 15.3.3. Det vises i denne 
sammenhengen til oppsummeringsnotat fra PwC. I dette notat har PwC oppsummert Tromsø 
kommunes synspunkt og redegjort kort for rettskildene på området. Det er videre i den foreslåtte 
endringen i §6 tatt inn eksempel på viktige strategiske spørsmål som skal GF-behandles med 85 % 
flertallskrav. Innspill i notat fra Kluge (rådgiver for fylkeskommunen) datert 9. september er innarbeidet 
i bestemmelsen. Konsekvensen av endringen er at fylkeskommunen ikke alene kan treffe beslutninger 
vedrørende strategiske spørsmål i selskapet. Hensynet bak dette er å sikre at kommunene også ha 
innflyelse på denne type beslutninger jf. kontrollkriteriet i anskaffelsesregerket. 
 
6 I aksjonæravtalen er det også inntatt en bestemmelse om at aksjonærene er enige om at kravet til 85 
% flertall skal endres tilbake til aksjelovens bestemmelser når fylkeskommunens eierandel er under 
2/3 flertall. Dette er tatt inn fordi hensynene bak endringen til 85 % flertall ikke gjør seg gjeldende når 
fylkeskommunen ikke lengre har 2/3 flertall. Det samme gjelder dersom rettskildebildet skulle endres 
seg knyttet til kontrollkriteriet. Se note 5 om kontrollkriteriet. 
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10. Utbyttepolitikk 

Eventuelt overskudd i selskapet skal ikke tas ut som utbytte, men skal benyttes til å 
videreutvikle selskapets tjenester. 
 

11. Uttreden av selskapet 

En aksjonær har rett til å komme ut av sitt aksjonærforhold i selskapet ved realisering av 
sin aksjepost. Dette kan skje ved i) salg av aksjene til aksjonær. Dette utløser forkjøpsrett 
i henhold til punkt 8.1. Uttreden kan også skje ved ii) at selskapet kjøper aksjene etter 
reglene om erverv av egne aksjer eller iii) innløser aksjeposten ved nedsettelse av 
selskapets aksjekapital, eller iv) at selskapet oppløses og selskapets verdier fordeles 
mellom aksjonærene. 
 
Salg av aksjene skal først forsøkes. Dersom det ikke finnes kjøper(e) til aksjene, skal de 
øvrige aksjonærene ha rett til å velge om man vil at selskapet skal kjøpe aksjene etter 
reglene om egne aksjer, eller om selskapet skal innløse aksjene ved at det søkes om 
kapitalnedsettelse. 
 
Dersom det fremsettes krav om at selskapet skal kjøpe egne aksjer eller om innløsning 
av aksjepost ved nedsettelse av aksjekapitalen, kan de øvrige aksjonærene i 
generalforsamlingen, og med tilslutning av 2/3 av stemmene til de øvrige aksjonærer som 
er representert på generalforsamling, beslutte å oppløse selskapet. 
 
Oppløsningen skal følge aksjelovens regler. Realisasjon av selskapets verdier ved salg til 
tredjemann, oppgjør av selskapets forpliktelser og utdeling av likvidasjonsutbytte er den 
primære måten. Aksjonærene kan også være med på å by, dersom de mener at 
pristilbudet fra tredjemann er for lavt eller at de ønsker det av andre grunner. Dersom det 
ikke er mulig å finne en kjøper, kan selskapets verdier (og forpliktelser) fordeles mellom 
aksjonærene som naturalutbytte, eller selskapet kan fisjoneres og aksjonærene ta hver 
sin del. Fremgangsmåten avgjøres ved samme flertall som for selve oppløsningen. 
 

12. Verdsettelse av selskapets aksjer 

Ved utøvelse av forkjøpsrett etter punkt 8.1, ved salg av aksjer til Selskapet og ved 
innløsning av aksjer herunder i situasjoner som angitt i punkt 8.2, skal aksjene verdsettes 
som følger: 
 
Som utgangspunkt skal aksjene verdsettes til deres relative andel av selskapets bokførte 
egenkapital ved siste årsskifte. Det skal tas hensyn til varige og vesentlige mer- eller 
mindre verdier; både for forhold som ikke fremkommer av balansen, og for forhold som 
har inntruffet etter siste årsskifte; både i morselskapet og i eventuelt datter- eller deleiet 
selskap. Slike forhold kan være bortfall eller inngåelse av store kontrakter, vesentlige 
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endringer i teknologi av betydning for selskapets virksomhet, vesentlig endring i 
rammebetingelser og lignende. 
 
 

13. Aksjonærenes forretningsmessige forhold til selskapet 

13.1 Bruk av stamnett – Tilknytningsavtale 
Aksjonærene forplikter seg til å legge framtidig fylkeskommunal og kommunal 
etterspørsel etter bredbåndskommunikasjon inn i selskapet. Tjenestene reguleres i en 
standard tilknytningsavtale for aksjonærene. Rammene for denne tilknytningsavtale er 
inntatt i Vedlegg til Aksjonæravtalen. 
 

13.2 Tilknytning til aksessnett 
Aksjonærene har rett til utbygging av aksessnett til egen bruk. Slikt aksessnettet skal 
bare betjene aksjonærene selv inklusive eventuelle ytre etater. 
 
Dersom aksjonærene ønsker å kommersialisere aksessnettet, må dette gjøres på 
samme vilkår som eventuelle andre kommersielle aktører i området. Dette gjelder også 
utbygging av aksessnett til kommunal næringsvirksomhet som driver i konkurranse med 
private. 
 
For tilknytning til droppunkter og aksessnett for kommersialisering gjelder ellers de 
samme vilkår som for andre kommersielle aktører. Det inngås særskilt tilknytningsavtale 
for slik tilknytning i samsvar med selskapets standard vilkår for slik tilknytning. 
 

13.3 Selskapets rettigheter i grunn/ grunnrettigheter 
Selskapet har en vederlagsfri rett til å føre og til å ha liggende fiberkabel i grunn som eies 
av aksjonærer. 
 
 
 
Dersom aksjonæren har rett til å føre ledninger over tredjemanns grunn eller har andre 
rettigheter i forhold til tredjemann om føring av ledninger som benyttes av selskapet, skal 
selskapet ha vederlagsfri rett til å utnytte denne rettigheten så langt der er forenelig med 
aksjonærenes forhold til tredjemann. 
 
Aksjonærene forplikter seg til å medvirke til at det etablerer de rettigheter over 
tredjemanns grunn som er nødvendig for selskapets virksomhet. 
 

13.4 Rett til tilknytning til stamnett etter uttreden av selskapet 
En aksjonær som har trådt ut av selskapet har rett til å benytte stamnettet også etter 
uttreden. Dette må i midlertidig skje i henhold til en ny tilknytningsavtale på samme vilkår 
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som andre eksterne kjøpere av selskapets tjenester, og avtalen må være med 
datterselskapet dersom der er opprettet et slikt for kommersialisering av tjenestene. 
 

14. Endring av aksjonæravtalen7 

Endring av aksjonæravtalen skal behandles og eventuelt besluttes på et aksjonærmøte 
som er innkalt for dette, og hvor forslag til endring i avtalens ordlyd er inntatt i 
innkallingen. 
 
Styret kan innkalle til aksjonærmøte dersom styret ønsker å foreslå endring i 
aksjonæravtalen. Aksjonærer som har rett til å kreve ekstraordinær generalforsamling, 
har også rett til å kreve aksjonærmøte og må da fremsette forslag til endring av avtalens 
ordlyd. Innkalling foretas av styret etter de samme regler som innkalling til til 
ekstraordinær generalforsamling. 
 
Dersom den foreslåtte endring i aksjonæravtalen også innebærer endring av vedtektene, 
skal det i midlertidig innkalles til ekstraordinær generalforsamling for endring av 
vedtektene. 
 
Endring av aksjonæravtalen krever tilslutning fra minst 2/3 av den aksjekapital som er 
representert på aksjonærmøtet. 
samtlige aksjonærer. 
 
 

15. Lojalitet og konfidensialitet 

Partene forplikter seg til å forholde seg lojalt til denne Aksjonæravtale. Partene forplikter 
seg videre til å bevare taushet om denne Aksjonæravtale samt ethvert forhold 
vedrørende Selskapet, herunder opplysninger om Selskapets konsept, forretningsplan og 
øvrig virksomhet. 
 
Taushetsplikten omfatter likevel ikke informasjon eller opplysninger om den 
informasjonsgivende Part godtgjør: 
 

a) Var alminnelig kjent på det tidspunkt det ble fremlagt, eller 
b) Gis eller fremlegges for å oppfylle lovbestemt opplysningsplikt, eller 
c) Fremlegges etter forutgående samtykke fra de øvrige Parter 

 

16. Mislighold og erstatningsplikt 

Mislighold av avtalen gir de øvrige parter rett til erstatning. Erstatningen er begrenset til 
det direkte tap, dog kan det indirekte krav kreves dekket dersom den skadelidte part 

 
7 Ettersom ingen av eierne kan binde en annen eier uten at aksjonæren signerer avtalen så er det 
foreslått en endring som regulerer at samtlige aksjonærer må samtykke til endring i aksjonæravtalen. 
Dette vil også sikre at samtlige aksjonærer har innflytelse på innhold i avtalen. 
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godgjør at det er utvist grov skyld eller svik fra den skadevoldende Part eller noen denne 
Part svarer for. 
 

17. Skattemessige forhold 

Hver av Partene bærer selv ansvaret for de skatter og avgifter de eventuelt påføres som 
følge av inngåelse og oppfyllelse av denne Aksjonæravtale. 
 
 

18. Rettsvalg og tvisteløsning 

18.1 Lovvalg og verneting 
Denne avtale reguleres av norsk rett 
 
Aksjeloven gjelder mellom partene i den grad aksjonæravtalen ikke fraviker aksjelovens 
regler. 
 
Selskapets verneting vedtas som verneting for tvister i tilknytning til nærværende 
aksjonæravtale. 
 

18.2 Rettslige tvister – forhandlinger – oppmannsmegling 
Enhver uenighet vedrørende tolkningen eller gjennomføringen av denne avtale skal 
søkes løst ved forhandlinger. 
 
Dersom forhandlinger ikke har ført til en løsning innen 30 dager etter at forhandlinger 
skriftlig er krevet av en av partene, kan hver av Partene forlange saken overført til 
oppmannsmegling etter reglene nedenfor. 
 
Dersom Partene ikke har blitt enige om valg av oppmann innen to uker fra det tidspunkt 
oppmannsmegling ble krevet av den ene part, oppnevnes oppmannen av justitiarius ved 
Tromsø tingsrett. 
 
Oppmannsmeglingens formål er å komme frem til en bindende avtale mellom partene om 
endelig løsning av tvisten. Oppmannen fastlegger tid og sted for forhandlingsmøtene, og 
hvordan disse skal foregå. Han kan kreve at partene forut for forhandlingsmøtene gir en 
skriftlig redegjørelse for tvisten og framlegger sakens dokumenter. 
 
Oppmannen har taushetsplikt ovenfor utenforstående for alle opplysninger han blir kjent 
med under oppmannsmeglingen og som ikke er alminnelig kjent. Hans taushetsplikt 
gjelder ikke ovenfor den annen part med mindre han er uttrykkelig pålagt dette. 
 
Oppmannen kan ikke uten den annen parts skriftlige forhåndssamtykke føres som vitne i 
en etterfølgende rettsprosess om tvisten. Han kan heller ikke benyttes som dommer i 
saken. 
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Med mindre en endelig avtale om løsning av tvisten fastlegger noe annet, dekkes 
omkostningene ved oppmannsmeglingen av partene ned en halvpart på hver. 
Oppmannen kan kreve at partene innbetaler like store forskudd til dekning av meklingen 
før denne begynner. 
 
Forslaget til løsning av tvisten på aksepteres av samtlige Parter til avtalen, med mindre 
tvisten åpenbart bare gjelder enkelte Parter eller partsgrupperinger. Oppmannen må ta 
stilling til om tvisten er av en slik art at samtlige Parter må godkjenne avtalen for at den 
skal være bindende. 
 

18.3 Rettslige tvister – voldgift 
Dersom oppmannsmegling ikke har ført til bindende avtale mellom partene om løsning av 
tvisten innen 3 måneder fra oppmannsmegling ble krevet av den ene part, kan hver av 
partene kreve at tvisten blir avgjort med endelig virkning ved voldgift i medhold av 
reglene i tvistemålsloven kapittel 32 med de modifikasjoner som fremgår nedenfor. 
 
Samtlige parter i avtalen må være parter i voldgiftssaken, med mindre voldgiftsretten 
finner at tvistens karakter er av en slik art at den bare gjelder enkelte av Partene, og alle 
disse er parter i voldgiftssaken. 
 
Voldgiftsretten sammensettes av tre medlemmer, hvorav de stridende Partsgrupperinger 
hver oppnevner èn voldgiftsmann. De to oppnevnte voldgiftsmenn velger så en tredje 
voldgiftsmann som voldgiftsrettens formann. Partene skal oppnevne sine voldgiftsmenn 
og meddele dette til den annen part innen 14 dager etter at en Part fremsetter skriftlig 
krav om at tvisten mellom Partene skal løses ved voldgift. Partenes oppnevnte 
voldgiftsmenn skal velge voldgiftsrettens formann inne 14 dager etter at Åartenes 
voldgiftsmenn er oppnevnt. 
 
Dersom en eller flere Parter ikke oppnevner og / eller ikke blir enige om en voldgiftsmann 
eller hvem som har rett til å utpeke voldgiftsmann innen ovennevnte frist, utpeker 
sorenskriveren i Tromsø tingsrett en voldgiftsdommer for den eller de angjeldende Parter 
som ikke har foretatt utnevnelse. 
 
For det tilfelle at Partene oppnevnte voldgiftsmenn ikke blir enige om voldgiftsrettens 
formann innen ovennevnte frist, utpekes voldgiftsrettens formann av justitiarius ved 
Tromsø tingsrett. 
 

18.4 Tvist om verdifastsettelse – Voldgift 
Enhver uenighet vedrørende verdifastsettelse av selskapets aksjer, eiendeler og/eller 
bytteforholde mellom disse skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom slike forhandlinger 
ikke fører frem skal tvisten avgjøres ved takst. 
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Taksten foretas som utgangspunkt av selskapets revisor. Dersom en av Partene 
motsetter seg at selskapets revisor skal foreta taksten, skal taksten foretas av to 
takstmenn hvorav hver partskonstellasjon rett til å utpeke en. Dersom partskonstellasjon 
ikke oppnevner takstmann innen 14 dager fra takst er krevet, eller det ikke innen samme 
frist er enighet om hva som utgjør en partskonstellasjon, oppnevnes den eller de 
manglende takstmenn av sorenskriver i Tromsø tingsrett. 
 
Derom de to takstmenn ikke kommer frem til et felles beløp, skal verdien av aksjene 
settes til middelverdien av de to takstmenns takster. 
 

18.5 Forrang 
Dersom partene er uenige om hvorvidt tvisten er rettslig eller en verdifastsettelsestvist, 
skal tvisten løses i medhold av bestemmelsen om rettslige tvister i pkt. 18.2 og 18.3. 
 

18.6 Anke 
Voldgiftsdom og takst kan ikke påankes eller overprøves ved de alminnelige domsstoler, 
jf. tvml. §464 annet ledd. 
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Vedlegg til Aksjonæravtalen – rammer for tilknytningsavtale 

 
Hver av kommunene skal ved oppstart betale en månedlig pris for tilknytning til stamnett 
på NOK 14.000 eks. avgifter. Tilsvarende skal Troms fylkeskommunes etater og 
avdelinger betale en månedlig pris på inntil NOK 12.000 eks. avgifter pr. avdeling/ etat. 
 
Kapasitet til hver kommune eller fylkeskommunal etat vil ved oppstart være 10 Mbps, 
men høyere kapasitet, f.eks inntil 100Mbps, vil bli levert ved behov mor en mindre 
justering i pris. 
 
For kommunene tilknyttet Hålogalandområdet¹, der bredbåndsaksess allerede er etablert 
vha Hålogaland Kraft, gjelder prinsippet om at disse kommunene fortsatt skal få sin 
bredbåndsaksess levert av Hålogaland Kraft. Det skal etableres et samtrafikkpunkt 
mellom Bredbåndsfylket og Hålogaland Kraft i Harstad. I midlertidig skal disse 
kommunene ta del i de deler som omfatter tilgang til og videreutvikling av tjenester, og 
tilgang til Bredbåndsfylkets fellesnett. For denne delen er det skissert en fastpris på NOK 
5.000 eks. avgifter pr. måned. Kommunene går for øvrig inn som fullverdige aksjonærer 
iht. denne avtale. Kommunene tilknyttet Hålogaland Kraft står fritt til å inngå avtaler med 
Hålogaland Kraft med datterselskaper om innholdstjenester uten at Bredbåndsfylket vil 
kreve vederlag for kostnader. 
 
Tilknytningsavgiften starter å løpe fra det tidspunkt den enkelte kommune knyttes opp i 
nettet. Tilknytningsavtalen vil ved oppstart bli erstattet av en såkalt SLA (Service Level 
Agreement) som definerer ytelse og forpliktelser i leveransen til den enkelte etat eller 
kommune. 
 
Selskapets endelige prispolitikk og leveringskår vedtas av selskapets generalforsamling, 
jfr. punkt8.1 og 8.2. endelig prispolitikk skal i minst mulig grad avvike fra opprinnelig 
kommuniserte priser og ytelser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¹ Dette omfatter kommunene Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Gratangen, Bjarkøy og Skånland. 
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1. Partsforholdet 

Denne aksjonæravtalen er inngått mellom de juridiske personer(”Partene”) som er angitt 
på side 1 i Aksjonæravtalen. De 22 kommunene skal ved etablering ha like store 
eierandeler. Dette skal likevel ikke være til hinder for at forskjeller i eierandel som kan 
oppstå som følge av forskjellig utøvelse av forkjøpsrett, jfr.punkt 8. 
 
Partene plikter til å utøve sine rettigheter som aksjonær i Selskapet i samsvar med 
bestemmelsene i denne Avtalen, og plikter herunder å stemme for alle beslutninger i 
Selskapets styrende organer som er nødvendige for gjennomføringen av denne 
Aksjonæravtalen. Partene plikter likeledes å sørge for at de personer som Parten 
oppnevner som styremedlemmer i Selskapet i samsvar med pkt. 4.2 og 4.4 nedenfor, 
opptrer tilsvarende. 
 

2. Bakgrunn 

2.1 Selskapets formål 
Selskapet har som formål å etablere et høykapasitets stamnett i fylket for å oppnå 
følgende: 

 
1. Å løse Fylkeskommunens og Kommunenes behov for sikker transport av data, 

telefoni, og andre tjenester i et lengre perspektiv. Stamnettet skal således levere 
en forbindelse til samtlige av fylkets kommuner, dvs. rådhus eller tilsvarende, og i 
tillegg løse kommunikasjonsbehov ved videregående skoler, tannklinikker og 
andre fylkeskommunale institusjoner. Nettet skal bidra til effektiv samhandling, 
offentlig fornying og økonomiske gevinster ved samordnet innkjøp av tjenester. 

 
2. Bredbåndsnettet skal knytte til seg kommersielle aktører (bedrifter), 

interkommunale foretak eller andre lokale eller landsdekkende organisasjoner, 
som i forlengelse av stamnettet ønsker å tilby bredbånd til private og næringsliv i 
regionen. Fylkets næringsliv er konkurranseutsatt og en forutsetning for å 
opprettholde konkurransen er tilretteleggelsen av fremtidig infrastruktur. 

 
3. Bredbåndsfylket skal kunne tilby overskuddskapasitet til eksterne aktører. 
 
4. Bredbåndsfylket skal i samarbeid med nasjonale og regionale aktører utvikle nye, 

innovative løsninger og kontinuerlig ligge i forkant av utviklingen. Bredbåndsfylket 
skal samarbeide tett med lokale aktører innen helse, telemedisin, utdanning, 
næringsliv, FOU miljøer og samtidig legge til rette at disse kan oppnå gode 
resultater gjennom kostnadseffektiv bruk av stamnettet. 

 
5. Bredbåndsfylket skal legge til rette for stordriftsfordeler gjennom etablering av 

felles IKT plattformer, felles driftsløsninger, samordnet innkjøp på IKT området, 
samt etablering av kostnadsbesparende løsninger til beste for Partene. 
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2.2 Forutsetninger for selskapsstiftelsen 
Det er en forutsetning for etableringen av selskapet at det er sikret slik etterspørsel etter 
sine tjenester at det kan finansiere den utbygging som selskapet må forestå for å oppfylle 
formålet i punkt 1.1. Dette innebærer at aksjonærene må forplikte seg til å legge fremtidig 
etterspørsel etter bredbåndskommunikasjon inn i selskapet. Dette behandles nærmere 
nedenfor i punkt 14.1. 
 
 

 

3. Selskapets egenkapital 

4 3.1 Generelt 
Selskapet må ha kapital til å finansiere selskapets virksomhet inntil selskapet selv har 
driftsinntekter til å finansiere denne. Det innebærer at selskapet må kapital til den 
utbygging og administrasjon som er nødvendig før selskapet begynner å tjene penger. 
Driftsinntektene i startfasen vil ikke være tilstrekkelig til å dekke de løpende utgiftene, og 
det bør være kapital i selskapet til å drive for i en oppstartfase. 
 
Utbyggingen skal finansieres delvis ved egenkapital og delvis ved lån. Aksjonærene er 
enig om at kapitalen ikke bør gå under 30 %. Det betyr at dersom selskapet har 
finansieringsbehov som ikke kan løses av selskapet uten at egenkapitalen synker under 
30 %, bør investeringen finansieres ved tilskudd av egenkapital fra eierne. 
 
Egenkapitalen skal etter aksjelovens regler til enhver tid være forsvarlig ut fra risikoen 
ved og omfanget av virksomheten i selskapet. 
 

3.2 Ved oppstart 
Ved stifting av selskapet er selskapets egenkapital 600 000. Troms fylkeskommune går 
inn med NOK 600 000 umiddelbart og kommunene med inntil NOK 400 000 etter hvert 
som disse tiltrer, til sammen inntil 1 million. Dette utgjør NOK 16 000 per kommune ved 
tilslutning fra samtlige 25 kommuner. Basert på overnevnte blir eierfordeling ved oppstart 
60 % til Fylkeskommunen og 40 % fordelt på 25 kommuner, eller1,6% per kommune. 

 

3.3 Hvem skal være eier av selskapet 
Aksjene i selskapet kan bare eies av Troms og Finnmark fylkeskommune og kommunene 
i Troms og Finnmark. Eksterne eiere kan eventuelt komme inn som eiere i 
datterselskapet. Dette behandles nedenfor i punkt 7. 
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4. Selskapets ledelse 

Innledning 
Antall aksjonærvalgte styremedlemmer og hvem som har rett til å velge dem, fremgår av 
punkt 4.2. Det skal ikke velges varamedlemmer. 
 

Styresammensetning – valg 
Styret i Bredbåndsfylket skal bestå av 5 medlemmer, hvorav 3 utpekes blant 
aksjonærene, og 2 eksterne. 
 
Fylkeskommunen har rett til å utpeke to styremedlemmer og herunder styrets leder, 
mens kommunene i fellesskap kan utpeke et styremedlem. Resten ev styrets medlemmer 
velges av generalforsamlingen. Også de utpekte styremedlemmer skal formelt sett 
velges av generalforsamlingen, jfr. Pkt. 1 annet avsnitt. Aksjonærene skal sørge for at de 
som utpekes til å være aksjonærenes ”representanter”, har kompetanse til å være 
styremedlemmer i et kommersielt selskap. 
 
Generalforsamlingen velger en valg komité bestående av 3 medlemmer som har som 
oppgave å komme frem med kandidater til de ”eksterne” styrepostene. Valgkomiteen 
består av tre medlemmer som velges for tre år av gangen, og slik at ett medlem er på 
valg hvert år. Ved oppstart av selskapet skal de tre oppnevnte medlemmene ha 
funksjonstid i henholdsvis ett, to og tre år. 
 

Stemmeregler i styret – saksbehandlingskrav 
Styrets vedtak treffes i utgangspunktet ved alminnelig flertall blant de deltakende 
styremedlemmer. 
 
Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme i samsvar med aksjeloven §6-25 jf. 
§6-19 tredje ledd. 
 
Styremedlemmer har ikke anledning til å overdra sin stemme ved fullmakt. 
 

4.1 Styresammensetning ved oppstart av selskapet 
Representanter fra styringsgruppen i prosjektet bredbåndsfylket Troms går inn i styret av 
selskapet i en oppstartperiode og Fylkesordføreren tiltrer som styreleder. Selskapets 
midlertidige styre kan be om at medlemmer fra plan- og næringsutvalget/ fylkestinget 
møter som observatører med talerett i styret. 
 
Valg av styre i henhold til punkt 4.2 skal skje på ordinær generalforsamling i 2004. på 
samme generalforsamling velges valgkomitè i henhold til punkt 4.2. for valget i 2004 
fungerer det midlertidige styre som valgkomitè. 
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Daglig leder 
Selskapet skal ha administrerende direktør. Styret skal utarbeide en stillingsinstruks for 
stillingen. 
 

Revisor 
Selskapet skal ha revisor som tilfredsstiller de krav lover setter til ordinære 
aksjeselskaper. Ved stiftelsen av selskapet har Fylkesordføreren rett til å utpeke 
selskapet revisor. 
 

5. Utbygging av stamnettet 

5.1 Innledning 
Selskapet skal bygge og eie, eventuelt leie, stamnettet. Selskapet skal ikke bygge 
aksessnett . Tilknytning for aksessnett er omhandlet i punkt 13.2. Årlig plan for utbygging 
av selskapets stamnett fastlegges av Selskapets ordinære generalforsamling, på 
bakgrunn av Styrets forslag, jfr. pkt. 9.1 nedenfor. 
 

5.2 Finansiering av stamnett 
Selskapet skal finansieres ve gen kapital og låneopptak. 
Selskapets lån skal betjenes ved de løpende inntekter. Disse inntekter vil komme fra 
levering av kapasitet i stamnettet til Partene, samt utleie av kapasitet til Partene og andre 
for utbygging av aksessnett  
 
Betjening av lån kan også skje ved salg av aksjer i eventuelt datterselskap til 
kommersielle interesser og hvor provenyet benyttes til å nedbetale lån. Dette er nærmere 
regulert i punkt 7.3 nedenfor. 
 

6. Økning av aksjekapitalen 

6.1 Utvidelse av aksjekapitalen for finansiering av utbygging 
Bredbåndsfylket skal gjøre rettede emisjoner mot Troms Fylkeskommune med 
henholdsvis MNOK 16,6 i 2004, MNOK 10 millioner årlig i årene 2005 og 2006, samt med 
NOK 6 millioner i 2007. emisjonene skal gjennomføres på en slik måte at eierforholdet 
etter hver rettet emisjon blir som følger: 
 
2004: TFK 65 %, kommunene 35 % 
2005: TFK 70 %, kommunene 30 % 
2006: TFK 75 %, kommunene 25 % 
2007: TFK 80 %, kommunene 20 % 
 
Den praktiske gjennomføring av dette foreslås av styret og besluttes på 
generalforsamlingen. 
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6.2 Gjennomføring av kapitalutvidelser 
Selskapet skal hvert år i desember avholde en ekstraordinær generalforsamling, hvor 
Selskapet vil foreta en retter emisjon mot aksjonærene for å få inn den egenkapital som 
er nødvendig for å finansiere selskapets utbyggingsplaner, jfr. pkt 9. 
 
Kursen fastsettes i henhold til punkt 6.1. Formelt sett skal aksjene gi rett til utbytte fra det 
påfølgende år (kapitalforhøyelse foretatt i desember 2004 gir således rett til utbytte fra og 
med regnskapsåret 2005), jfr. dog punkt 11. 
 
Aksjonærene er forpliktet til å fravike sin fortrinnsrett til å tegne aksjer ved 
kapitalforhøyelse i den grad fortrinnsretten er i strid med den kapitalforhøyelse som følger 
av punkt 6.1. 
 

7. Datterselskap og eksterne aksjonærer 

7.1 Innledning 
Det forutsettes som utgangspunkt at Bredbåndsfylket bare skal levere tjenester til 
aksjonærene. Det er i midlertidig ønskelig at den kapasitet som bygges ut skal kunne 
komme andre offentlige eide aktører, kommersielle aktører, næringsliv og private i 
regionen til nytte. 
 
Dette kan gjøres ved at det opprettes et datterselskap for dette formål. Opprettelse at et 
slikt datterselskapet skal besluttes på generalforsamling jfr. punkt 9. 
 

7.2 Eksterne eiere i datterselskapet 
Opptak av eksterne eiere i datterselskapet skal kunne skje ved rettede emisjoner mot 
offentlig eide aktører, samt kommersielle aktører, næringsliv og bedrifter. Enkeltpersoner 
skal ikke kunne opptas aksjonærer. 
 

7.3 Salg av aksjer eller emisjon i datterselskap 
Opptak av nye aksjonærer i datterselskap kan skje ved at morselskapet selger deler av 
sine aksjer, eller ved en emisjon. 
 
Opptak av eksterne eiere i datterselskap skal besluttes på generalforsamling. Samtidig 
skal det besluttes om opptaket skal skje ved at morselskapet selger aksjer eller ved en 
emisjon i datterselskapet. Eventuelt opptak kan skje ved en kombinasjon av disse 
metoder. 
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8. Fortrinns- forkjøps- og løsningsrett 

8.1 Fortrinnsrett 
Ved utvidelse av aksjekapitalen i henhold til avtalens punkt 6, skal aksjonærene ha rett til 
å tegne aksjer slik som følger av punkt 6. De øvrige aksjonærer gir avkall på sin 
fortrinnsrett til å tegne aksjer ut over det som følger av punkt 6. 
 

8.2 Forkjøpsrett 
Enhver aksjonær kan inngå avtale med en av de øvrige aksjonærene om overdragelse 
av sine aksjer. Overdragelsen må gjelde hele aksjeposten, idet overdragelse av 
enkeltaksjer ikke er tillatt. 
 
Ved enhver overdragelse av Kommunenes aksjer skal de øvrige Kommunene ha 
forkjøpsrett. Forkjøpsrett utløses ikke ved kommunesammenslåing eller 
fylkessammenslåing. Dersom de øvrige Kommuner ikke benytter seg fullt ut av 
forkjøpsretten, kan Fylkeskommunen utøve forkjøpsrett for den gjenværende delen av 
den overdragende Kommunens aksjer. 
 
 

Utøvelse av forkjøpsretten skal, med mindre Partene blir enige om noe annet, for 
øvrig følge aksjelovens prosedyre, dog slik at fristen for utøvelse av forkjøpsrett skal 
være 60 dager fra melding om salg er kommet frem til Selskapet.  
 
 

 

8.3 Godkjennelse av aksjeovergang 
Erverv av selskapets aksjer krever ikke samtykke. 
 
 

9. Generalforsamling 

9.1 Krav om generalforsamlingsbeslutning 
Ut over de saker som etter aksjeloven må forelegges generalforsamlingen, plikter Styret 
å forelegge for Selskapets generalforsamling til endelig avgjørelseviktige strategiske 
saker som. 
i) Godkjennelse av årlig budsjett for utvikling og investeringer i stamnettet og 

vesentlige avvik fra dette 
ii) Alle vesentlige avtaler mellom selskapet og aksjonærer (selv om de ikke er slik 

avtaler som etter aksjeloven skal behandles i generalforsamlingen). 
iii) Opprettelse av datterselskap for kommersialisering av tjenester 
iv) Opptak av eksterne eiere i datterselskapet og herunder om dette skal skje ved 

salg av aksjer fra morselskapet eller ved emisjon 
v) Salg utenfor den normale drift som vil innebære salg av vesentlige eiendeler i 

selskapet  
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vi) Flytting av hovedkontor 
vii) Emisjon eller aksjesalg  
viii) Endring av selskapets virksomhet og formål 
ix) Fusjon og fisjon 

 

9.2 Flertallskrav ved generalforsamlingsbeslutninger 
De saker som er lagt til avgjørelse i generalforsamlingen etter punkt 9.1 ovenfor, krever 
85 % tilslutning av selskapets aksjer. For de saker som etter aksjelovens regler skal 
behandles av generalforsamlingen, gjelder aksjelovens krav til flertall for beslutninger. 
Aksjonærene er enige om at bestemmelsen om 85 % flertall for de sakene som er nevnt i 
pkt. 9.1 samt § 6 i vedtektene skal endres tilbake til at den alminnelige 
flertallsbestemmesen gjelder når emisjon mot kommunene er gjennomført. Det er en 
forutsetning for at endring skal gjennomføres at fylkeskommunen ikke har over 2/3 
eierandel i selskapet.  Det er også enighet om at flertallsbestemmelsen skal endres 
tilbake til alminnelig flertalssbestemmelse dersom rettskildebilde knyttet til kontrollkriteriet 
skulle endres/avklares.  

 
 

10. Utbyttepolitikk 

Eventuelt overskudd i selskapet skal ikke tas ut som utbytte, men skal benyttes til å 
videreutvikle selskapets tjenester. 
 

11. Uttreden av selskapet 

En aksjonær har rett til å komme ut av sitt aksjonærforhold i selskapet ved realisering av 
sin aksjepost. Dette kan skje ved i) salg av aksjene til aksjonær. Dette utløser forkjøpsrett 
i henhold til punkt 8.1. Uttreden kan også skje ved ii) at selskapet kjøper aksjene etter 
reglene om erverv av egne aksjer eller iii) innløser aksjeposten ved nedsettelse av 
selskapets aksjekapital, eller iv) at selskapet oppløses og selskapets verdier fordeles 
mellom aksjonærene. 
 
Salg av aksjene skal først forsøkes. Dersom det ikke finnes kjøper(e) til aksjene, skal de 
øvrige aksjonærene ha rett til å velge om man vil at selskapet skal kjøpe aksjene etter 
reglene om egne aksjer, eller om selskapet skal innløse aksjene ved at det søkes om 
kapitalnedsettelse. 
 
Dersom det fremsettes krav om at selskapet skal kjøpe egne aksjer eller om innløsning 
av aksjepost ved nedsettelse av aksjekapitalen, kan de øvrige aksjonærene i 
generalforsamlingen, og med tilslutning av 2/3 av stemmene til de øvrige aksjonærer som 
er representert på generalforsamling, beslutte å oppløse selskapet. 
 
Oppløsningen skal følge aksjelovens regler. Realisasjon av selskapets verdier ved salg til 
tredjemann, oppgjør av selskapets forpliktelser og utdeling av likvidasjonsutbytte er den 
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primære måten. Aksjonærene kan også være med på å by, dersom de mener at 
pristilbudet fra tredjemann er for lavt eller at de ønsker det av andre grunner. Dersom det 
ikke er mulig å finne en kjøper, kan selskapets verdier (og forpliktelser) fordeles mellom 
aksjonærene som naturalutbytte, eller selskapet kan fisjoneres og aksjonærene ta hver 
sin del. Fremgangsmåten avgjøres ved samme flertall som for selve oppløsningen. 
 

12. Verdsettelse av selskapets aksjer 

Ved utøvelse av forkjøpsrett etter punkt 8.1, ved salg av aksjer til Selskapet og ved 
innløsning av aksjer herunder i situasjoner som angitt i punkt 8.2, skal aksjene verdsettes 
som følger: 
 
Som utgangspunkt skal aksjene verdsettes til deres relative andel av selskapets bokførte 
egenkapital ved siste årsskifte. Det skal tas hensyn til varige og vesentlige mer- eller 
mindre verdier; både for forhold som ikke fremkommer av balansen, og for forhold som 
har inntruffet etter siste årsskifte; både i morselskapet og i eventuelt datter- eller deleiet 
selskap. Slike forhold kan være bortfall eller inngåelse av store kontrakter, vesentlige 
endringer i teknologi av betydning for selskapets virksomhet, vesentlig endring i 
rammebetingelser og lignende. 
 
 

13. Aksjonærenes forretningsmessige forhold til selskapet 

13.1 Bruk av stamnett – Tilknytningsavtale 
Aksjonærene forplikter seg til å legge framtidig fylkeskommunal og kommunal 
etterspørsel etter bredbåndskommunikasjon inn i selskapet. Tjenestene reguleres i en 
standard tilknytningsavtale for aksjonærene. Rammene for denne tilknytningsavtale er 
inntatt i Vedlegg til Aksjonæravtalen. 
 

13.2 Tilknytning til aksessnett 
Aksjonærene har rett til utbygging av aksessnett til egen bruk. Slikt aksessnettet skal 
bare betjene aksjonærene selv inklusive eventuelle ytre etater. 
 
Dersom aksjonærene ønsker å kommersialisere aksessnettet, må dette gjøres på 
samme vilkår som eventuelle andre kommersielle aktører i området. Dette gjelder også 
utbygging av aksessnett til kommunal næringsvirksomhet som driver i konkurranse med 
private. 
 
For tilknytning til droppunkter og aksessnett for kommersialisering gjelder ellers de 
samme vilkår som for andre kommersielle aktører. Det inngås særskilt tilknytningsavtale 
for slik tilknytning i samsvar med selskapets standard vilkår for slik tilknytning. 
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13.3 Selskapets rettigheter i grunn/ grunnrettigheter 
Selskapet har en vederlagsfri rett til å føre og til å ha liggende fiberkabel i grunn som eies 
av aksjonærer. 
 
 
 
Dersom aksjonæren har rett til å føre ledninger over tredjemanns grunn eller har andre 
rettigheter i forhold til tredjemann om føring av ledninger som benyttes av selskapet, skal 
selskapet ha vederlagsfri rett til å utnytte denne rettigheten så langt der er forenelig med 
aksjonærenes forhold til tredjemann. 
 
Aksjonærene forplikter seg til å medvirke til at det etablerer de rettigheter over 
tredjemanns grunn som er nødvendig for selskapets virksomhet. 
 

13.4 Rett til tilknytning til stamnett etter uttreden av selskapet 
En aksjonær som har trådt ut av selskapet har rett til å benytte stamnettet også etter 
uttreden. Dette må i midlertidig skje i henhold til en ny tilknytningsavtale på samme vilkår 
som andre eksterne kjøpere av selskapets tjenester, og avtalen må være med 
datterselskapet dersom der er opprettet et slikt for kommersialisering av tjenestene. 
 

14. Endring av aksjonæravtalen 

Endring av aksjonæravtalen skal behandles og eventuelt besluttes på et aksjonærmøte 
som er innkalt for dette, og hvor forslag til endring i avtalens ordlyd er inntatt i 
innkallingen. 
 
Styret kan innkalle til aksjonærmøte dersom styret ønsker å foreslå endring i 
aksjonæravtalen. Aksjonærer som har rett til å kreve ekstraordinær generalforsamling, 
har også rett til å kreve aksjonærmøte og må da fremsette forslag til endring av avtalens 
ordlyd. Innkalling foretas av styret etter de samme regler som innkalling til til 
ekstraordinær generalforsamling. 
 
Dersom den foreslåtte endring i aksjonæravtalen også innebærer endring av vedtektene, 
skal det i midlertidig innkalles til ekstraordinær generalforsamling for endring av 
vedtektene. 
 
Endring av aksjonæravtalen krever tilslutning fra samtlige aksjonærer. 
 
 

15. Lojalitet og konfidensialitet 

Partene forplikter seg til å forholde seg lojalt til denne Aksjonæravtale. Partene forplikter 
seg videre til å bevare taushet om denne Aksjonæravtale samt ethvert forhold 
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vedrørende Selskapet, herunder opplysninger om Selskapets konsept, forretningsplan og 
øvrig virksomhet. 
 
Taushetsplikten omfatter likevel ikke informasjon eller opplysninger om den 
informasjonsgivende Part godtgjør: 
 

a) Var alminnelig kjent på det tidspunkt det ble fremlagt, eller 
b) Gis eller fremlegges for å oppfylle lovbestemt opplysningsplikt, eller 
c) Fremlegges etter forutgående samtykke fra de øvrige Parter 

 

16. Mislighold og erstatningsplikt 

Mislighold av avtalen gir de øvrige parter rett til erstatning. Erstatningen er begrenset til 
det direkte tap, dog kan det indirekte krav kreves dekket dersom den skadelidte part 
godgjør at det er utvist grov skyld eller svik fra den skadevoldende Part eller noen denne 
Part svarer for. 
 

17. Skattemessige forhold 

Hver av Partene bærer selv ansvaret for de skatter og avgifter de eventuelt påføres som 
følge av inngåelse og oppfyllelse av denne Aksjonæravtale. 
 
 

18. Rettsvalg og tvisteløsning 

18.1 Lovvalg og verneting 
Denne avtale reguleres av norsk rett 
 
Aksjeloven gjelder mellom partene i den grad aksjonæravtalen ikke fraviker aksjelovens 
regler. 
 
Selskapets verneting vedtas som verneting for tvister i tilknytning til nærværende 
aksjonæravtale. 
 

18.2 Rettslige tvister – forhandlinger – oppmannsmegling 
Enhver uenighet vedrørende tolkningen eller gjennomføringen av denne avtale skal 
søkes løst ved forhandlinger. 
 
Dersom forhandlinger ikke har ført til en løsning innen 30 dager etter at forhandlinger 
skriftlig er krevet av en av partene, kan hver av Partene forlange saken overført til 
oppmannsmegling etter reglene nedenfor. 
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Dersom Partene ikke har blitt enige om valg av oppmann innen to uker fra det tidspunkt 
oppmannsmegling ble krevet av den ene part, oppnevnes oppmannen av justitiarius ved 
Tromsø tingsrett. 
 
Oppmannsmeglingens formål er å komme frem til en bindende avtale mellom partene om 
endelig løsning av tvisten. Oppmannen fastlegger tid og sted for forhandlingsmøtene, og 
hvordan disse skal foregå. Han kan kreve at partene forut for forhandlingsmøtene gir en 
skriftlig redegjørelse for tvisten og framlegger sakens dokumenter. 
 
Oppmannen har taushetsplikt ovenfor utenforstående for alle opplysninger han blir kjent 
med under oppmannsmeglingen og som ikke er alminnelig kjent. Hans taushetsplikt 
gjelder ikke ovenfor den annen part med mindre han er uttrykkelig pålagt dette. 
 
Oppmannen kan ikke uten den annen parts skriftlige forhåndssamtykke føres som vitne i 
en etterfølgende rettsprosess om tvisten. Han kan heller ikke benyttes som dommer i 
saken. 
 
Med mindre en endelig avtale om løsning av tvisten fastlegger noe annet, dekkes 
omkostningene ved oppmannsmeglingen av partene ned en halvpart på hver. 
Oppmannen kan kreve at partene innbetaler like store forskudd til dekning av meklingen 
før denne begynner. 
 
Forslaget til løsning av tvisten på aksepteres av samtlige Parter til avtalen, med mindre 
tvisten åpenbart bare gjelder enkelte Parter eller partsgrupperinger. Oppmannen må ta 
stilling til om tvisten er av en slik art at samtlige Parter må godkjenne avtalen for at den 
skal være bindende. 
 

18.3 Rettslige tvister – voldgift 
Dersom oppmannsmegling ikke har ført til bindende avtale mellom partene om løsning av 
tvisten innen 3 måneder fra oppmannsmegling ble krevet av den ene part, kan hver av 
partene kreve at tvisten blir avgjort med endelig virkning ved voldgift i medhold av 
reglene i tvistemålsloven kapittel 32 med de modifikasjoner som fremgår nedenfor. 
 
Samtlige parter i avtalen må være parter i voldgiftssaken, med mindre voldgiftsretten 
finner at tvistens karakter er av en slik art at den bare gjelder enkelte av Partene, og alle 
disse er parter i voldgiftssaken. 
 
Voldgiftsretten sammensettes av tre medlemmer, hvorav de stridende Partsgrupperinger 
hver oppnevner èn voldgiftsmann. De to oppnevnte voldgiftsmenn velger så en tredje 
voldgiftsmann som voldgiftsrettens formann. Partene skal oppnevne sine voldgiftsmenn 
og meddele dette til den annen part innen 14 dager etter at en Part fremsetter skriftlig 
krav om at tvisten mellom Partene skal løses ved voldgift. Partenes oppnevnte 
voldgiftsmenn skal velge voldgiftsrettens formann inne 14 dager etter at Åartenes 
voldgiftsmenn er oppnevnt. 
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Dersom en eller flere Parter ikke oppnevner og / eller ikke blir enige om en voldgiftsmann 
eller hvem som har rett til å utpeke voldgiftsmann innen ovennevnte frist, utpeker 
sorenskriveren i Tromsø tingsrett en voldgiftsdommer for den eller de angjeldende Parter 
som ikke har foretatt utnevnelse. 
 
For det tilfelle at Partene oppnevnte voldgiftsmenn ikke blir enige om voldgiftsrettens 
formann innen ovennevnte frist, utpekes voldgiftsrettens formann av justitiarius ved 
Tromsø tingsrett. 
 

18.4 Tvist om verdifastsettelse – Voldgift 
Enhver uenighet vedrørende verdifastsettelse av selskapets aksjer, eiendeler og/eller 
bytteforholde mellom disse skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom slike forhandlinger 
ikke fører frem skal tvisten avgjøres ved takst. 
 
Taksten foretas som utgangspunkt av selskapets revisor. Dersom en av Partene 
motsetter seg at selskapets revisor skal foreta taksten, skal taksten foretas av to 
takstmenn hvorav hver partskonstellasjon rett til å utpeke en. Dersom partskonstellasjon 
ikke oppnevner takstmann innen 14 dager fra takst er krevet, eller det ikke innen samme 
frist er enighet om hva som utgjør en partskonstellasjon, oppnevnes den eller de 
manglende takstmenn av sorenskriver i Tromsø tingsrett. 
 
Derom de to takstmenn ikke kommer frem til et felles beløp, skal verdien av aksjene 
settes til middelverdien av de to takstmenns takster. 
 

18.5 Forrang 
Dersom partene er uenige om hvorvidt tvisten er rettslig eller en verdifastsettelsestvist, 
skal tvisten løses i medhold av bestemmelsen om rettslige tvister i pkt. 18.2 og 18.3. 
 

18.6 Anke 
Voldgiftsdom og takst kan ikke påankes eller overprøves ved de alminnelige domsstoler, 
jf. tvml. §464 annet ledd. 
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SAK 1/20: ÅPNING AV MØTET 

Møtet åpnes av styreleder Jan-Eirik Nordahl. 

 

SAK 2/20: VALG AV MØTELEDER 

 
 

SAK 3/20: VALG AV REFERENT OG PERSON TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN 

 

 

SAK 4/20: FORTEGNELSE AV AKSJEEIERE PÅ MØTET 

 

SAK 5/20: ENDRING AV VEDTEKTENE   

Saksdokument: Utsendt dokument som viser vedtektsendringene med forklaring, vedlegg 2 til saken.  

Styret anbefaler generalforsamlingen å godkjenne forslag til nye vedtekter. 

 
Styrets forslag til vedtak: 

Generalforsamlingen i Bredbåndsfylket AS vedtar foreslåtte endringer av vedtektene og nye vedtekter. 

 

SAK 6/20: ENDRING AV AKSJONÆRAVTALEN  

Saksdokument: Utsendt dokument som viser endringene i aksjonæravtalen med forklaring, vedlegg 4 

til saken.  

Styret anbefaler generalforsamlingen å godkjenne forslag til ny aksjonæravtale. 

 
Styrets forslag til vedtak: 

Generalforsamlingen i Bredbåndsfylket AS vedtar foreslåtte endringer av aksjonæravtalen og ny 

aksjonæravtale. 
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<Gunbjorg.Melkiorsen@ntroms.no>; Kaj A. Båtnes (kaj.baatnes@nordtroms.net) <kaj.baatnes@nordtroms.net>;
nyhet@framtidinord.no; Kjetil Nielsen Skog (kjetil.nielsen.skog@finord.no) <kjetil.nielsen.skog@finord.no>;
Anne Berit Bæhr ‐ Kvænangen Kommune (anne.bahr@kvanangen.kommune.no)
<anne.bahr@kvanangen.kommune.no>; Jan Frode Fjære <Jan.Fjaere@nordreisa.kommune.no>; Odd Geir Fagerli ‐
Storfjord kommune (odd.geir.fagerli@storfjord.kommune.no) <odd.geir.fagerli@storfjord.kommune.no>; Silja
Karlsen (Silja.Karlsen@skjervoy.kommune.no) <Silja.Karlsen@skjervoy.kommune.no>;
'svein.eriksen@lyngen.kommune.no' <svein.eriksen@lyngen.kommune.no>; Britt‐Margrethe Pedersen
(britt.pedersen@kafjord.kommune.no) <britt.pedersen@kafjord.kommune.no>; Hanne Wiesener ‐ Kvænangen
kommune (hanne.wiesener@kvanangen.kommune.no) <hanne.wiesener@kvanangen.kommune.no>; Inger
Heiskel (inger.heiskel@storfjord.net) <inger.heiskel@storfjord.net>; jarydningen@hotmail.com; karl‐
gunnar@nonamesport.com; Kurt Michalsen (kumichal@online.no) <kumichal@online.no>; Kvænangen kommune
(postmottak@kvanangen.kommune.no) <postmottak@kvanangen.kommune.no>; Kåfjord kommune
(postmottak@kafjord.kommune.no) <postmottak@kafjord.kommune.no>; Lyngen kommune
(post@lyngen.kommune.no) <post@lyngen.kommune.no>; Nordreisa kommune
(postmottak@nordreisa.kommune.no) <postmottak@nordreisa.kommune.no>; Skjervøy kommune
(post@skjervoy.kommune.no) <post@skjervoy.kommune.no>; Storfjord kommune (post@storfjord.kommune.no)
<post@storfjord.kommune.no>
Subject: Innkalling og saksliste til møte i Nord‐Troms Regionråd 23.11.20
 
Det vises til vedlagte innkalling til møte.
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
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DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 77 05 86,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

Til regionrådet (ordførere) som innkalling  
Sendes varaordførere, rådmannsutvalg og eierkommuner til orientering 
 
 
                                                                              Dato: 06.11.20 

 
MØTE I 

NORD-TROMS REGIONRÅD DA 
 
Det innkalles til møte; 
 
Tid: Mandag 23. november 0900-1400 

Fellesmøte RUST – kommunevis/digitalt tirsdag 24. november kl 0900-
1200 (egen innkalling sendes ut fra RUST)    

  
Sted: Teams 
 
 
Sakslisten er oppdatert 6.11.20. Saksdokumenter sendes ut cirka 1 uke før møtet. 
 
Eventuelt forfall bes meldt sekretariatet snarest.  
 
 
 Vel møtt! 
 
 
        (sign.)                                ___________                                      
Ørjan Albrigtsen   Berit Fjellberg 
rådsordfører   daglig leder 
 
 
 
 
Kopi:  Media 
 Revisor 
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no 

EMNE: Møte nr 9-2020 
STED: Teams 
TIDSPUNKT: 23. november 2020  

 
VEDTAKSSAKER: 
Sak 48/20 Godkjenning av protokoll fra møte 27.10.20 
Sak 49/20 Organisering – interkommunalt politisk råd – veien videre 
Sak 50/20 Nord-Troms Studiesenter – handlingsplan og budsjett 2021 
Sak 51/20 Rapportering prosjekt Drivkraft Nord-Troms 
Sak 52/20 Campus Nord-Troms - etableringsprosjekt 
Sak 53/20 Årshjul og møteplan regionrådet 2021 
Sak 54/20 Handlingsplan regionrådet 2021 
Sak 55/20 Ansettelse leder Nord-Troms Studiesenter 
Sak 56/20 Kjøp av administrative tjenester fra vertskommunen 2021 
Sak 57/20 Utredning vedrørende barmarksløyper i Nord-Troms (utsatt sak 47/20) 
Sak 58/20 Høring – NOU 2020:12 Næringslivets betydning for levende og 

bærekraftige lokalsamfunn 
 
OPPFØLGINGS- OG ORIENTERINGSSAKER: 

 Politisk jobbing – Nordområdemeldingen  
 Jakt- og fiskerettigheter i ny-fylket Troms og Finnmark 
 Kompetansepilot Nord-Troms 

 
DRØFTING: 

 Åpen post 
 
REFERATSAKER: 
Fra Nordreisa kommune: 

 Valg av representanter til felles forliksråd for Nord-Troms 
 Høring flyruter 
 Hørings handlingsplan samferdsel 

Fra Kvænangen kommune:  
 Planstrategi for Kvænangen kommune 2020-2023 

 
Ørjan Albrigtsen 
Rådsordfører
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 

Raisin komuuni  
 

 

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

TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD 
Postboks 6900 
9299  TROMSØ 
 
                                                                                                             

 
 
 

Melding om vedtak 
 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/979-5 10130/2020 033 06.11.2020 

 

Vedtaksmelding fra Nordreisa kommunestyre - Intensjonsavtale for avklaring 
av deltakelse i interkommunalt råd (IPR) 

Nordreisa kommunestyre behandlet saken i møte 29.10.2020, sak 129/20 og gjorde følgende 
vedtak: 

Vedtak: 
1.   Nordreisa er positiv til samarbeid med Tromsøregionen på et overordnet politisk nivå og i 

et interkommunalt politisk råd og anbefaler at kommunen inngår i en prosess med å 
utrede slikt samarbeid. Hva det skal inneholde, hvordan det skal administreres og andre 
relevante tema må beskrives. Slik utredning vil være utgangspunkt for senere avtaler om 
et formelt samarbeid. Saken fremmes på nytt for kommunestyrene første halvår 2021 med 
sikte på å inngå varige avtaler. 

 
2.   Nordreisa kommune er opptatt av å sikre videreføring og utvikling av de viktige 

samarbeidene som allerede er etablert i NT6. Vi mener det må jobbes frem omforente 
løsninger for framtidig organisering av de satsinger og samarbeid som er organisert inn 
under Nord-Troms regionråd som ungdomssatsingen, Studiesenteret mv. Kommunene 
forelegges så et forslag som vedtas innen utgangen av 2021. 

 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Ellinor Anja Evensen 
Sak- og arkivleder 
ellinor.evensen@nordreisa.kommune.no 
77 58 80 11 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Kopi til: 
STORFJORD KOMMUNE Oldersletta 1 9046 OTEREN 
KVÆNANGEN KOMMUNE Gárgu 8 9161 BURFJORD 
SKJERVØY KOMMUNE Postboks 145 9189 SKJERVØY 
KÅFJORD KOMMUNE 
SENTRALADMINISTRASJON 

Postboks 74 9148 OLDERDALEN 

LYNGEN KOMMUNE Strandveien 24 9060 LYNGSEIDET 
BALSFJORD KOMMUNE Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES 
KARLSØY KOMMUNE Rådhuset Rådhusveien 1 9130 HANSNES 
TROMSØ KOMMUNE Postboks 6900 9299 TROMSØ 
TROMS OG FINNMARK 
FYLKESKOMMUNE 

Postboks 701 9815 VADSØ 

FYLKESMANNEN I TROMS OG 
FINNMARK 

Postboks 700 9815 VADSØ 

NORD-TROMS REGIONRÅD DA Hovedvegen 2 9151 STORSLETT 
 
 

Interne kopi mottakere: 
Hilde Anita Nyvoll Ordfører 
Jan-Hugo Sørensen Kommunedirektør 
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. Poastaöujuhus/adresse  Tel:  78 47 40 00

5 Å M E D  l  G G  l Åvjovårgeaidnu 50 Org.nr: 974 760 347
SAM ETI NG ET 9730 Kéré§johkalKarasjo samedi  i  samedi i.no

Åäåemeannudeadji Ben't Karen  Paulsen
saksbehandler

Tel: +47 78 48 42 54

Gåivuona suohkan/ Kåfjord kommune
Postboks  74

9148  OLDERDALEN

ASSI/SAK MIN  CUJ.NAR  REF. DIN  CUJJDERES  REF. BEAIVI/DATO
20/48  -  7 20/15760 22.06.2020

SD  018/20 Guovttegielatvuodadoarjja suohkaniidda  — 2020
njuolggodoarg'agii IaSSI Juollpdeapml  /  Tospråklåghetstilskudd  til
kommuner - Illeggsbevilgnmg til  direktetilskud  2020

Såmedjggi lea é§§is SD 01 8/ 20 Sémedikki 2020 revidcrcjuvvon buåeahtta, lasihan bålkå— ja
haddegoargguma njuolggodoarjaga vuoddo- ja bålvalanoasséi. Géivuona suohkan oaéiu (':uovvovaå
lasåhusa:

SD  018/ 20 Vuoddo- ja bélvalanoassi Akt  10005 Kr 69 000

Lassi juolludeapmi måksojuvvo oktanaga 2020 guovttegielatvuodadoarjaga loahppaméksimiin.
Mudui  gustojit njuolggadusat mat leat njuolggodoarjaga juolludusreivves beaivéduvvon 25.02.2020  .

Sametinget haxi sak SD 018/20 Sametingets reviderte  budsjett 2020  økt bevilgning til direkte tilskuddets
gnmn- og betjeningsdel for å  dekke  lønns- og prisstigning. Kfifiord kommune får følgende økning:

SD 018/ 20 Basis- og betjeningsdel Akt  10005 Kr 69 000

Tilleggsbevilgningen utbetales sammen med sluttutbetalingen av tosprfiklighetstilskuddet for  2020.
For øvrig gjelder regelverket som fremkommer i dlsagnsbrevet for direkte tilskuddet  datert  25.2.2020.

Dearvvuodaiguin/Med hilsen

Per-Johannes Marainen Berit  Karen  Paulsen
Fa’gajodiheaddji/Fagleder seniorråddeaddi/seniorrådgiver

Dét  reive  lea  elektrovnnalaööat dohkkehuwon  ja  såddejuwo vuollåiöållaga haga./
Dette dokumentet  er  elektronisk godkjent  og sendes uten signatur.

Reiwe  vuoståivåldi  /  Hovedmottaker:

Géivuona  suohkan/ Kéfiord 9148 OLDERDALEN
kommune
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2016/33 -86 

Arkiv: 233 

Saksbehandler:  Inger Marie Åsli 

Dato:                 20.08.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
17/20 Samepolitisk utvalg 28.08.2020 
29/20 Formannskap 19.11.2020 
 Kåfjord kommunestyre  

 

Rapport 2019 - Tospråklighetstilskudd fra Sametinget, Ansvar 435 og 436 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Rapport 2019, ansvar 435. og 436 
2 Regnskap 2019 - Tospråklighetstilskudd fra Sametinget, Ansvar 435 og 436 

 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Rapport 2019 – Tospråklighetsmidlene ansvar 435. Og 436. tas til orientering. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Vedlagt er rapport og regnskap for bruk av Sametingets tospråklighetstilskudd til Kåfjord 
kommune.  
 
Rapportens del I knyttes opp mot tospråklighetsmidlenes basis- og betjeningsdel, ansvar 436, og 
videre opp mot Samelovens kap. 3 – om samisk språk. Her er det ikke regnskapsplikt. Med 
bakgrunn i dette knyttes de enkelte kategoriene ikke opp mot årsregnskapet som sådan.  
 
Rapportens del II knyttes opp mot tospråklighetsmidlenes utviklingsdel, ansvar 435. Tiltak med 
omposteringer, er godkjent av Sametinget. Midlene knyttes direkte opp mot poster i regnskapet 
for 2019. Denne delen er regnskapspliktig.  
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Det vil det bli foretatt tilbakebetaling på kr. 235 702,23. Dette er midler som i hovedsak 
stammer fra kategoriene kursstøtte – foresatte med barn i barnehage og skole og stipendordning 
knytta til barnehagelærer og grunnskoleutdanning.   
 

Vurdering: 
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Rapportering i henhold til aktivitetsplan for 2019 
 

Tospråklighetstilskudd til kommunene/fylkeskommunene 

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

1. Opplysninger om tilskuddsmottaker 

Kommune: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni      

Organisasjonsnummer: 940 363 586      

Kontaktperson: Inger M. Åsli 

Telefonnummer: 77 71 92 00, 77 71 92 32 (kontaktperson) 

E-post adresse: post@kafjord.kommune.no;  inger.marie.asli@kafjord.kommune.no 
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2. Rapportering i henhold til kriterier for måloppnåelse når det gjelder basis- og betjeningsdelen 

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

Tiltak i henhold til 
aktivitetsplan for 2019 

Kriterier for måloppnåelse Måloppnåelse 
 

Eventuelle 
kommentarer til 
måloppnåelse 
 

Regnskap 
 

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

 
Økt antall dokumenter og 
skjemaer som er oversatt til 
samisk. 
 
 
 

 
I hht Overordna 
tospråklighetsplan skal lokalt 
utforma skjema være på 
samisk, det samme skal 
kommunale retningslinjer og 
reglement m.v. Det arbeides 
med at fast tekst på 
kommunens nettsider med 
undertekst/inkl. lokale 
skjemaer/retningslinjer m.v skal 
være både på norsk og samisk.   
 
I 2019 var det et stort fokus på 
å få nettsidene oversatt. I 
tilknytning til dette også 
vedtekter, kunngjøringer og 
skjema. Dette arbeidet 
fortsetter. 

 
I hovedsak benytter vi 
gratisannonsering på 
hjemmesiden vår, 
kommunens Facebook 
og ledige stillinger ved 
NAV.  
 
På kommunens 
Facebook-sider synes 
samisk i liten grad. Når 
aviser brukes til 
kunngjøring, 
kunngjøres dette på 
samisk i Ávvir. Kåfjord 
kommune har en 
gratis-abonnements-
ordning for  Ávvir til 
befolkningen i Kåfjord. 
 
Stillingsannonser, 

 
Kostnader til 
ekstern oversetter:  
Kr. 72 813  
 
Kostnaden 
omfatter også 
oversetting av fast 
tekst på 
kommunens 
hjemmeside.  
 
Kunngjøringer:  
Kr. 124 757 
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kunngjøringer og et 
utvalg 
pressemeldinger skal 
være på samisk. Det 
annonseres på samisk i 
Ávvir. Et utvalg 
annonsetekster 
annon-seres både på 
samisk og norsk i 
lokalavisa Fremtid i 
Nord.  
 
Kåfjord kommune 
bruker for tiden KF 
sine skjemaer. Disse er 
på norsk.  
 

 
Pkt. 2:  
Profilering og 
synliggjøring. 
 

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

 

Ca 90 % av fast tekst på 
kommunens nettsider er på 
samisk.  
 
Det er lite informasjon på 
samisk i sosiale medier.  
 
Alle offentlige bygg er skilta på 
samisk, foruten idrettshallen i 
Olderdalen.  
 
  

Kommunens 
hjemmeside: Ihht 
Overordnet 
tospråklighets-plan: 
Fast tekst - 
informasjon om 
kommunens 
virksomhet skal være 
på samisk og norsk. 
Det samme gjelder 
faner, underfaner, 
snarveier mv. Dette 
skal også omfatte 

Se kollonnen over. 
 
Tospråklige 
nettsider krever at 
kommunen 
tilrettelegger både 
for norsk- og 
samiskspråklig side. 
Dette medfører 
ekstra kostnader 
knytta til bla 
oppretting og 
utforming inkl. Eks. 

60



 
 

4 

lokalt utformede 
skjemaer, 
retningslinjer m.m.  
 
Artikler skal oversettes 
fortløpende, så langt 
det er kapasitet. Alle 
artikler skal uansett 
finnes både på samisk 
og norskspråklig 
nettside. Målet er å 
sikre lik informasjon. 
Giellasiida oversetter 
etter kapasitet, 
spesielt gjelder dette 
artikler på kommunens 
hjemmeside. 
 
Rutinebeskrivelse for 
oversetting på 
kommunens 
hjemmeside og 
synliggjøring av samisk 
språk på kommunens 
facebook-sider er 
fortsatt under arbeid. 
 
Vi har over en tid 
arbeidet med våre 
nettsider, og har 

skjemautforming 
på de enkelte 
sidene. Dette er 
kostnader som ikke 
belastes 
tospråklighets-
midlene, men 
andre ansvar.  I 
tillegg kommer 
kostnader til 
personalressurser. 
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arbeidet med å 
etablere ny profil på 
vår hjemmeside. Alle 
sider er blitt 
gjennomgått, og vi har 
en bedre 
måloppnåelse knytta 
til likeverdige sider på 
norsk og samisk. Vi 
hadde som mål at fast 
tekst i hovedsak skal 
være oversatt til 
samisk innen utgangen 
av 2019. Vi er enda 
ikke i mål, men 
arbeider for å oppnå 
dette. 
 
 

 
§ 3-3 Rett til svar på 
samisk 
 
 
 
 
 

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

Skriftlige henvendelser: 
Besvares på samisk. Både norsk 
og samisk versjon journalføres i 
vårt arkivsystem.  
 
Vi er  spesielt oppmerksomme 
på artikler som publiseres på 
nett hvor det er et svarskjema 
knyttet til. Oppmerksomhetene 
er retta på at det skal være en 
reell mulighet til å gi sitt svar på 

Det er fortsatt en 
utfordring å oppfylle 
plikten knytta til 
muntlige henvendelser 
på samisk. Dette fordi 
at mange av våre 
ansatte ikke har 
kompetanse i samisk 
språk, eller kun har 
delkompetanse i 
samisk.  
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 samisk. 
 
Muntlige henvendelser:  
Har en avtale med Samisk 
språksenter om direkte tolking. 
Det forutsetter imidlertid at 
noen er tilgjengelig på 
språksenteret når behovet 
oppstår.  
 

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

Økt bruk av samisk i helse- og 
sosialsektoren 
 
 

Jordmor har fast rutine for 
utdeling av veiledningshefte om 
språkkampanje på samisk til 
gravide.   
 
Når det er behov har vi ansatte 
som behersker samisk i 
tjenesten (hjemmetjeneste, 
sykehjem). 
 
Lege har mulighet til å benytte 
seg av tolketjeneste ved behov.  
 
Ansatte har mulighet til å ta 
samiskkurs/studiepoenggivende 
kurs på ulike nivå med full 
lønnskompensasjon.  
 
 

Kåfjord kommune har 
inngått en 
samarbeidsavtale med 
Utviklingssenter for 
sykehjem og 
hjemmetjenester til 
den samiske 
befolkningen i Norge. 
Formålet, ihht avtalen 
av 16.3.2020, med 
avtalen er å etablere 
et tettere samarbeid 
mellom USHT samisk 
og komm-unene i 
Nord-Troms, der 
Kåfjord er en pilot-
kommune. Innsats-
områdene vil være 
innenfor USHT-samisk 
sine innsatsområder, 
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og da med særskilt 
fokus på økt 
kulturforståelse og 
kunnskap om helse- og 
omsorgstjenester til 
den samiske befolknig 
(....). Avtalen gjelder 
for 2020. På grunn av 
corona-situasjonen har 
de av-ventet med 
iverksetting av avtalen. 
Det er avsatt 40% 
stillingsressurs for å 
ivarta intensjonen med 
samarbeidsavtalen. 
 
Det arbeides også med 
å utarbeide en plan for 
tilrettelagt og 
likeverdig 
tjenestetilbud til den 
samiske befolkningen i 
helse- og 
omsorgsetaten i 
Kåfjord kommune. 
Dette er i samarbeid 
med USHT samisk. 
Planen skal være et 
utgangspunkt for 
videre planbarbeid i 
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tilknytning til dette.   
 
Helse har også deltatt i 
spørreundersøkelsen 
“Pasientsikkerhet hos 
samiske brukere av 
helse- og 
omsorgstjenesten”. 
Undersøkelsen er i regi 
av Nord universitet.  
 

 
§ 3-7 Rett til 
utdanningspermisjon 
 

 
 

I 2019 arrangerte Samisk 
språksenter: 

• Snakkekurs i samisk – 
Giellamiella, 3t/u, 10 
uker vår: 

• SAM-1034, 10 stp. 
 

Totalt deltok 4 ansatte som 
foredelte seg slik: 

• Giellamiella, praktisk 
snakkekurs: 3 ansatte i 
renhold, utviklingsavd., 
kulturskole. 

• SAM-1034, Kåfjord, vår: 
1 ansatt i kulturskole. 

 
Kostnad til ansatt på 
utviklingsavdeling ble ikke 
belastet denne posten. 

Ansatte i kommunen 
får permisjon med 
lønn for å delta på 
kompetansegivende 
kurs/utdanning i 
samisk språk/kultur.  
 
Det gis 
lønnskompensasjon til 
ansatte med formal- 
og realkompetanse i 
samisk. 
Lønnskompensasjonen 
synligjøres ikke over 
dette ansvaret, men 
tas over lønnsbudsjett 
på de ulike 
virksomhetsområdene. 
Stigen er som følger: 

Lønnskostnader 
inkl. pensjonsutg:  
Kr. 100 942  
 
I tillegg kommer 
kostnader til: 
Skyss til kurssted 
(Manndalen). 
Materiell inkl. 
Forestillinger på 
samisk, ekskursjon 
m.m. 
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I 2020 har det vært stor 
interesse for å delta på 
samiskkurs. Våren 2020 deltok 
5 ansatte i barnehage og innen 
helse på SAM-1031. Alle disse 
ønsker å fortsette på SAM- 
1034 til høsten 2020.  

 
Det var begrenset med 
kurstilbud på Giellasiida i 2019 
på grunn av vakanse i stilling 
som daglig leder. Det er nå 
tilsatt daglig leder med 
tiltredelse 1.6.2020 
 

• 60 stp.: 20 000 

• 45 stp.: 15 000 

• 30 stp.: 10 000 

• 15 stp.:   5 000 
Realkompetanse 
samisk: 5 000 
 
Det er fortsatt en 
utfordring å oppfylle 
plikten knytta til 
muntlige henvendelser 
på samisk. Dette fordi 
at mange av våre 
ansatte ikke har 
kompetanse i samisk 
språk, eller kun har 
delkompetanse i 
samisk. 
 

§ 3-8 Rett til opplæring i 
samisk 
 
 

Økt andel av befolkningen som 
har opplæring i samisk på 
grunnskolenivå 
 
 

Kåfjord kommune tilbyr 
opplæring i og på samisk i våre 
to grunnskoler.  
 
I skoleåret 2019/2020 er det:  
4 elever med opplæring på 
samisk. Fordelt over 3 
klassetrinn.  
72 elever hadde opplæring i 
samisk. Hoveddelen av disse var 
på Manndalen skole.  
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For neste skoleår øker antallet 
elever med opplæring på 
samisk til 7 elever.  
 

Pkt. 4: Individuelle 
kirkelige tjenester. 

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

 Kåfjord kommune bevilger 
midler til menighetsrådet for å 
støtte opp om den 
samiskspråklige delen av deres 
aktivitet.  
 
Det er også bevilget midler til 
gjennomføring av samisk/norsk 
salmesang ved Kåfjord 
helsesenter, Birtavarre. Denne 
bevilgningen går over 
tospråklighetsmidlenes 
utviklingsdel.  
 

 Kr. 33 000 

§ 3-9 Samisk i den 
kommunale forvaltning 
Kommunestyret kan 
bestemme at samisk skal 
være likestilt med norsk i 
hele eller deler av den 
kommunale forvaltning. 

 

 Ett kommunestyremøte i året 
tolkes fra samisk til norsk.  
 
Kommunestyrets 
saksdokumenter er kun på 
norsk.   
 
Et fåtall av  kommunes 
offentlige møter tolkes til 
samisk eller har tilgang til tolk 
(møter i kommunal regi med 

Det skal forøvrigt 
tolkes på møter i 
kommunestyret når 
minst en deltaker ber 
om det, ihht 
Overordnet 
tospråklighetsplan. 
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eksterne aktører, folkemøter 
etc.) 
 

Hvordan har 
tilskuddsmottaker 
synligjort samisk / de 
samiske språkene og/eller 
økt bruken av samisk / de 
samiske språkene 
 

Kåfjord kommune sitt utgangspunkt er Samelovens språkregler kap. 3 – Samisk språk, midlertidig samarbeidsavtale 
med Sametinget og overordna tospråklighetsplan 2018 – 2020.  
 
Vi viser til rapporten over om synliggjøring og bruk av samisk i Kåfjord kommune.   
 
Kåfjord kommune vedtok Overordnet tospråklighetsplan 2018 – 2020 7.12.2017, sak 65/17. Overordnet 
tospråklighetsplan er tidligere lagt ved. Tospråklighetsplanen er planlagt oppstart for rullering høsten 2020. Kåfjord 
kommunestyre har vedtatt at det skal foretas en evaluering av samisk språk i Kåfjord, innen for 
virksomhetsområdene (i) kommuneforvaltning, (ii) oppvekst og (iii) helse og sosial. Oppdraget ble tildelt Visjona AS. 
De påbegynte arbeidet i februar 2020, og forventes ferdig i juli 2020. På grunn av coronasituasjonen har det vært en 
liten utsettelse knytta til oppstart. Kommunens overordnede tospråklighetsplan forventes påbegynt i etterkant av 
evalueringsrapporten. Evalueringsrapporten oversendes Sametinget når denne er ferdig.  
 
For 2019 fikk Kåfjord kommune godkjenning fra Sametinget om å avsette kr. 310 000 på fond til bruk til evaluering 
av samisk språk i Kåfjord. 
 
Våren 2019 ble det avholdt et seminar som omhandlet fremtidig barnehagestruktur i Manndalen. I etterkant av  
seminaret vedtok Kåfjord kommunestyre har vedtatt at Fossen barnehage er en samisk barnehage. Det arbeides 
med kompetaneheving i samisk språk og kultur i forhold til ansatte i barnehagen.  
 
Kåfjord kommune har avslutta sitt veiadresseringsprosjekt. Totalt har 38 adressenavn blitt vedtatt i Kåfjord 
kommunestyre. Det ble videre vedtatt at hvor det tidligere er vedtatt doble adressenavn, vil det navnet som er 
oppsatt først bli brukt inntil det blir tillatt med doble adressenavn. Det resulterte i 30 norske adressenavn, 2 
blandede (samisk/norsk) navn, 3 samiske navn og 2 kvenske navn. Det er imidlertid mulig å få bygde- og grendenavn 
som  adressetilleggsnavn enten på norsk, samisk, kvensk eller kombinasjoner av disse.  

De fleste bygde- og grendenavn i Kåfjord har gått gjennom navnesaksprosess. I de tilfeller hvor navn ikke har 
godkjent skrivemåte, vil Kåfjord kommune starte en navnesak for å få navnet godkjent slik at de kan benyttes som 
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adressetilleggsnavn. 
 
Kåfjord kommune har gjennom de siste år arbeidet mye med stednavn og gjennomført navneprosess på disse. Dette 
er et arbeid som vil fortsette. 
 
Over basis- og betjeningsdel bevilges midler til ulike språk/kulturaktiviteter som kommer på toppen av den ordinære 
undervisningen i grunnskolen, så som: 

• Felles arrangement på Senter for nordlige folk for Olderdalen og Manndalen skoler på Samefolkets dag. 
Programmet besto av tale og sang ved flaggheising, filmfremvisning og skolekonsert, samt bevertning. Skyss 
fra Olderdalen til Manndalen inkluderes her. 

•  Internasjonal uke på Olderdalen skole med fokus på urfolk. Hele skolen var eb hel uke på stasjonsaktiviteter 
hvor ulike teamer ble satt i en global sammenheng, men hvor lokal tilhørighet hadde en sentral plass. Lokale 
forelesere hadde en sentral plass i skolens opplegg.  

• Deltakelse på teaterforestilling i regi av Beaivváš, jubileumsuke i regi av Kåfjord kulturskole i forbindelse med 
kulturskolens 40-års jubileum og urfolksspråkåret 2019. Her var fokus lokal kunst og musikk fra illustrert av 
Eva Jørgensen, Odd Marakatt Sivertsen, Liv Rundberg og Herborg Rundberg. Hit kom også Manndalen skole, 
samt barnehagene i kommunen.   
 

Samefolkets dag ble også markert på Kåfjord rådhus, Olderdalen.  
 
Kåfjord bibliotek fikk bevilgning til fortsatt styrking og utvikling av samiske medier og om samiske forhold til bruk på 
Kåfjord bibliotek og i kommunens kultur- og bokbuss.  
 
Det ble bevilget midler til profilering og synliggjøring av samisk språk- og kultur gjennom bevilgning til eksterne 
aktører: 

• Senter for nordlige folk – Arrangement Samefolkets dag 2020 

• Senter for nordlige folk – Utstilling Lávllukeahtes lávlla – En usunget sang. 

• Nord-Troms museum – dokumentasjon og synliggjøring av sjøsamiske håndtverkstradisjoner i forbindelse 
med restaurering av Holmenes sjøsamiske gård, Birtavarre. 

• Nord-Troms Museum – samisk oversetting av tekst i hefte om Annie Giæver.  
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• Samisk sanggruppe – Deltakelse på salmefestival i Bodø. 
 
Kåfjord kommune ble i 2019 med i et nettverk for kommuner i samisk språkforvaltningsområde. I 2019 ble det 
gjennomført en work-shop med kommunene Snåsa, Kautokeino og Kåfjord. Målet med work-shoppen var basert på 
muligheter og utfordringer, identifisere hvilke behov kommunene har i sitt språkarbeid. Det vil si hva trenger 
kommunene for å gi et best mulig tilbud til innbyggerne, jf. bestemmelser i sameloven kp. 3. På workshopen deltok 
fra hver av kommunene, rådmannen med en fra staben som har særskilt ansvar for språkarbeidet. På bakgrunn av 
tilbakemelding fra kommunen ble nettverket etablert. Skjønnsmidler, kr. 150 000, er blitt bevilga til nettverket fra 
daværende Fylkesmannen i Troms. Midlene er satt på fond i Kåfjord kommune. Disse skal brukes til å dekke 
kostnader i forbindelse med oppstart på prosjekt. Tanken er oppstart høsten 2020.  
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3. Rapportering i henhold til kriterier for måloppnåelse når det gjelder utviklingsdelen 

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

Alle tiltak iht. 
aktivitetsplan 

Antall tiltak  Hvordan er utviklingen av samisk 
språk? 

Regnskap 

For kommunen:     

Antall tiltak for barn i 
barnehagen 
 

Språkstøtte i barnehage 
og grunnskole. 
Språkressurs for 
personalet. 
 
 
 
 
 
 
Giellačeahppi - Ekstra 
språkressurs som har som 
oppgave å være i våre tre 
barnehager – snakke 
samisk med barna og 
personalet.  
 
Giellačeahppi er inne i 
Olderdalen, Birtavarre og 
Fossen barnehage 1 dag 
pr. uke. Totalt 60% 

Viser til språksenterets 
rapport og regnskap for 
2019. 
 
 
 
 
 
 
 
Tilbakemelding er at barna 
og de ansatte har stort 
utbytte at en kommer inn og 
har samisk språk med alle.   
 
I ekstern barnehage-
vurdering utarbeidet av UDIR 
fikk Giellačeahppi særlig god 
vurdering. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giellačeahppi er en del av 
personalgruppa og bruker og 
synliggjør samisk blant barn og 
ansatte. Barna plukker opp og 
lærer nye sanger, ord og begreper. 
 
I Birtavarre barnehage har barna i 
3-6 års avdelingen begynt å bruke 
samisk uoppfordret. De har noen 
faste ord og uttrykk som at de 
hilser og takker for maten på 

Godkjent kostnad: 
kr. 250 000.-  
Bruk av midlene 
vises ikke på dette 
regnskapet. Disse 
er inntekstført 
Samisk språksenter 
sitt regnskap, 
ansvar 437. 
 
Godkjent kostand  
kr. 250 000.-  
 
Benytta:  
Kr. 251 832.- 
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stilling.  
 
 
 
 
 
Sangstund, Birtavarre 
barnehage på Kåfjord 
helsesenter, Birtavarre.  
 
Målet med tiltaket er å 
skape en arena for møte 
mellom generasjoner. 
Verktøyet er sang og 
musikk. Barna vil synge på 
samisk, men også på 
norsk og kvensk. Barna vil 
i en slik setting få økt 
fokus på vår flerspråklige 
tilhørighet, i tillegg til å 
møte eldre som selv har 
levd og lever i et 
flerspråklig samfunn.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Birtavarre barnehage har 
brukt egne ressurser til 
gjennomføring av tiltaket.  
 
Barnehagen inviterte også 
beboerne på Kåfjord 
helsetun med på 
barnehagens julebord. På 
alle deres besøk har de hatt 
en sangstund med både 
samiske og norske sanger.  
Giellačeahppi har også vært 
med på flere av deres besøk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

samisk, men det at barna selv 
bruker språket uoppfordret viser, 
slik styrer i barnehagen, ser det en 
klar positiv språkutvikling blant 
barna. 
 
De synger de samme sangene både 
gjennom samiske sangstunder på 
Helsetunet, i samlingsstunden og i 
musikkbarnehagen, slik at dette er 
en god kilde til gjentagelse av 
sanger og dermed innlæring av ord 
og begreper gjennom sang og 
musikk. Eksempelvis har de brukt 
sangen "čalbmi, čalbmi" mye og 
her lærer barna ordene for de ulike 
kroppsdelene. Samtidig savnes 
tilgang til enda flere kjente 
barnesanger på samisk da det fort 
blir de samme og noe mer 
variasjon hadde vært ønskelig. 
Besøkene på helsetunet gjør også 
at de har et forsterket fokus på å 
finne samiske sanger og synge på 
samisk gjennom hele året slik at 
det er noe vi har fokus på inn i all 
annen aktivitet. I adventstiden har 
de tradisjon med å gå Lucia på 
helsetunet og da synges Santa 
Lucia både på norsk og samisk.  

 
 
 
 
 
 
Godkjent kostand:  
20 000.- 
 
Benytta: 26 827.- 
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Kompetansehevende 
tiltak, ansatte i Fossen 
barnehage. 
 
Endret tiltak fra 
etablering av 
språkbadskole/sterk 
språkmodell til 
kompetanseheving, 
Fossen barnehage. 
Godkjent fra Sametinget i 
brev av 13.8.2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansatte har deltatt på 
seminaret i Eallágo giella? i 
Lyngen og hatt snakkekurs på 
kveldstid, høsten 2019. 
 
Planlegging av og besøk i 
andre samiske barnehager er 
utsatt grunnet corona-
situasjonen. Besøkene skal gi 
ansatte råd og tips til 
hvordan utvikle en sterk 
språkbadsmodell i en samisk 
barnehage. Og de skal hente 
inspirasjon til utforming av 
en god årsplan som følger 
årshjulet med tilrettelagte 
aktiviteter for ulike 
aldersgrupper. Planleggingen 
starter opp igjen høst 2020, 
med ønske om 

I det daglige synges også bordvers 
på både samisk og norsk. Det som 
er fint med at de kjente 
barnesangene er oversatt til 
samisk, som "bæ bæ lille lam" 
/"bjørnen sover" m.v. er at disse 
sangene kjenner barna melodien til 
å da lærer de ordene fortere, og 
forstår hva teksten handler om.  
 
Språket høres mer blant personalet 
i Fossen barnehage/Goržži 
mánáidgárdi og mellom personal 
og barn. Seminaret i Lyngen og 
snakkekurs på kveldstid førte til en 
økt bevissthet om eget ansvar for å 
bruke språket og hvor viktig det er 
å prate det hver enkelt kan av det 
samiske språket i alle settinger. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Godkjent kostand:  
Kr. 150 000 
 
Benytta i 2019: 
Kr. 36 505.- 
 
Det ble søkt ST om 
og godkjent å 
avsette kr. 98 500.-  
på fond til bruk til 
samme formål i 
2020.  
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Luonddobálggis – samisk 
språkarena, Birtavarre 
barnehage 
 

gjennomføring av besøkene 
vår 2021. 
 
Birtavarre barnehage søkte i 
fjor om omdisponering av 
disse midlene, da det har 
vært vanskelig å få til denne 
aktiviteten både på 
eksisterende personal og det 
å finne språkressurser 
eksternt. De fikk avslag på 
søknad om omdisponering, 
på bakgrunn av at midlene 
skal gå til språkstimulerende 
tiltak. Dette mener de var 
synd og viser en manglende 
forståelse av språk-
situasjonen i Kåfjord. Dette 
fordi de mener det å 
anskaffe rekvisitter og 
lekemateriell med 
tradisjonell samisk tilhørighet 
tror de ville bidra til å støtte 
personalets bruk av deres 
språkkompetanse og dermed 
øke bruken av samisk i 
barnehagen, med utgangs-
punkt i leksituasjoner, men 
også støtte opp om en felles 
utforskning av språket. Lete 

 
 
 
Godkjent kostand: 
30 000.- 
 
Tiltaket ble ikke 
gjennomført. 
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nye ord, undring m.v. I tillegg 
vil det å bygge lekearenaer 
opp omkring egen kulturarv 
og løfte frem det samiske 
igjennom leken kunne være 
med på å gi barna en stolthet 
og bevissthet omkring egen 
kulturarv.  
 

Antall tiltak for barn i 
skolen 

Prosjekt «Dáppego», 
Kåfjord kulturskole:  
 
Formålet med tiltaket er 
bevisstgjøring rundt lokal 
historie og fornorskning. 
Få inn samisk språk i 
dagligtale blant unge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 2019 ble rammene for 
prosjektet Dáppego utforsket 
og utviklet. Midlene i 2019 
har gått til lønnsmidler for 
prosjektleder, doku-
mentasjon med film og bilde, 
og innkjøp av teknisk utstyr. 
Prosjektet viste seg å være 
mer arbeidskrevende 
administrativ enn forventet, 
og de måtte derfor ansette 
en egen produsent/ 
administrativ tilrettelegger i 
november 2019.  
  
Avgjørelser om hva 
prosjektet skulle inneholde 
og hvordan innholdet skulle 
formidles ble gjort. 
Hovedaktivitetene i 2019 
handlet om å finne og 

Samisk språk er sentralt i 
formidlingen av prosjektet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Godkjent kostand:  
300 000.- 
 
Det ble søkt ST om 
og godkjent å 
avsette kr. 47 528.-  
på fond til bruk til 
samme formål i 
2020.  
 
Benytta: 300 000 
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etablere kontakt med 
informanter og intervjue, 
filme og ta foto av dem. Vi 
hadde også befaring og 
dokumenterte den nå 
overgrodde fangeleiren i 
Djupvik fotografisk.    
  
Det ble arbeidet med å finne 
samarbeidspartnere og avtalt 
og gjennomført møter fysisk 
og på telefon med dem: Den 
kulturelle skolesekken, HATS 
Hålogaland amatør-
teaterselskap, Nord-Troms 
Museum, Telavåg Museet, 
Statsarkivet i Tromsø og flere 
med kunnskap om andre 
verdenskrig, russefangeleire 
osv 
  
Samisk språk og kultur har 
blitt fornorsket bort i 
området der de gjør arbeidet 
sitt. Derfor har det vært 
viktig å trø varsomt fram 
med å spørre om nettopp 
dette. De har funnet et 
samisk stedsnavn i området, 
og rapportert inn til 
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Kartverket at dette navnet 
skrives på norsk, ikke på 
samisk. Området Djupvik er 
definert som norsk av 
størstedelen av 
lokalbefolkningen, og det at 
det finnes samisk stedsnavn 
har vakt oppsikt. Samisk 
språk er sentralt i 
formidlingen av prosjektet. 
  
Planene som ble lagt i 2019 
var bl.a å avholde filmkurs og 
teaterleir- som ville 
fullfinansieres eksternt 
(HATS)- for barn og unge i 
Kåfjord vår og sommer 2020. 
Dette ble det brukt mye tid 
på å planlegge i 2019, bare 
for å måtte avlyse alt på 
grunn av Covid 19 vår 2020.   
Høsten 2019 planla de 
studietur vår 2020. 50 000 av 
de tildelte midlene måtte 
overføres fra 2019 til 2020 
på grunn av at de ikke fikk 
arrangere bygdekveld slik 
som planlagt, og skulle 
utsette dette til 2020. 
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Prosjekt «Helhetlig plan 
for barnehage og 
grunnskole» 
 
Utarbeiding av en 
helhetlig plan for 
barnehage og grunnskole, 
og overgangen mellom 
disse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Som en kommentar vil vi 
nevne at prosjektet etter 
Covid 19 har endret karakter 
i formidling, og vil ha et enda 
sterkere digitalt fokus i 
fortsettelsen. Vi har en egen 
app under utvikling, og 
prototypen på denne vil 
testes ut høst 2020.  
 
 
Prosjektet ble avslutta 
sommeren 2019. Planen ble 
behandla i Kåfjord 
kommunestyre høsten 2019. 
Kommunestyret ønsket 
imidlertid å få økonomi og 
prioriteringer på tiltak inn i 
planen. Planforslaget skal på 
nytt til kommunestyret etter 
å ha vært på ny 
høringsrunde.  
 
Planforslaget er vedlagt.  
 
 
 
 
 
 

 
Planen har bidratt til et økt fokus 
på samisk språk i barnehage og 
skole.  Dette sammen med at 
Fossen barnehage er vedtatt som 
samisk barnehagen. Planen kan, 
også sett i sammenheng med 
evalueringsrapporten, bidra til at vi 
får et større fokus på viktigheta av 
barnehage og grunnskole som 
arenaer for opplæring av samisk 
språk.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Godkjent kostnad  
kr. 200 000 
 
Det ble søkt ST om 
og godkjent å 
avsette kr. 84 000 
på fond til bruk til 
samme formål i 
2019.  
 
Benytta: 316 117.- 
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Prosjekt Ole bok/Ovllá 
girji, Kåfjord Bibliotek: 
 
Målet er å få god 
språkutvikling og øke 
leselyst og 
leseferdigheter. Det er 
også et tiltak for å 
synliggjøre samisk språk 
for barn i 1.klasse på 
skolene i Olderdalen og i 
Manndalen, samt Indre 
Kåfjord privatskole.  
 
 
 
Trespråklig eventyrturne, 
Kåfjord Bibliotek:  
Målet er å synliggjøre 
regionens trespråklige 
kulturarv for denne 
gruppa barn. Det ansees 
som viktig å også 
synliggjøre kvensk språk 
og kultur i og med at det 
også vil bidra til å 
synliggjøre samisk og 
kvensk kulturarv  som vi 
har i vårt område.  
 

Ole bok ble gjennomført i 
april 2019, i samarbeid med 
Giellasiida. Alle elevene i 
1.klasse på Olderdalen og 
Manndalen skoler, samt 
Indre Kåfjord privatskole fikk 
besøk av bok- og kultur-
bussen og Ole Bok, og de 
hadde en lesestund på 
samisk og norsk fra 
gaveboken.  
 
Antall besøkte: 31 elever og 
lærere.  
 
 
I 2019 fikk alle skolene i 
Nord-Troms besøk av bok- og 
kulturbussen. Arrange-
mentene er godt innarbeidet 
i regionen og tilbudet er 
kjærkommet for skoler og 
barnehager som sliter med å 
lage et eget språktilbud til 
elevene. 
 
Antall besøkende: 217 
Voksne: 38 
Barn: 179  
Antall arrangement: 18 

Ole Bok tiltaket er svært populært 
for skolene og elevene. 
Arrangementene de lager til 
skolene blir tatt imot som en 
skoletime, og de er kjærkomne til 
skoler som i perioder sliter med 
gode samiske undervisningstilbud. 
Det å kunne samarbeide med 
andre avdelinger, sikrer at tilbudet 
har livets rett, siden vi klarer å 
holde kostnadene nede. 
 
 
 
 
 
Trespråklig eventyrturné er svært 
viktig for skolene i Nord-Troms. Alle 
kommunene sliter med å 
fremskaffe samisk språk og 
kulturarrangementer. Derfor er 
denne turnéen meget populær og 
viktig for skolene og elevene. 
Arrangementene de lager til 
skolene blir tatt imot som en 
skoletime. Det å kunne samarbeide 
med andre avdelinger, sikrer at 
tilbudet har livets rett, siden vi 
klarer å holde kostnadene nede. 
 

Godkjent kostand 
Kr. 11 500.- 
 
Benytta: 23 951.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Godkjent kostand: 
Kr. 20 000.- 
 
Benytta: 43 996.- 
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Vinterles!, Kåfjord 
Bibliotek:  
Målet er å synliggjøre 
regionens trespråklige 
kulturarv for denne 
gruppa barn.  
 
Det ansees som viktig å 
også synliggjøre kvensk 
språk og kultur i og med 
at det også vil bidra til å 
synliggjøre den samiske 
kulturarven som vi har i 
vårt område.  
 
 
 
 
 

Vinterles! Er fortsatt under 
utvikling. Kåfjord kulturskole 
har påtatt seg oppdraget 
med å lage logoer og layout 
til brosjyrer og plakater. 
Disse skal være klar til 
oversetting og trykking i 
2020. Det ble en utsettelse i 
påvente av nytilsetting av 
Rektor på kulturskolen i 
2019, samt at situasjonene 
med coronaviruset kom og 
forsinket opplegget 
ytterligere. 
 
 
 
 
 
 
 

Dette er et tiltak som de mener blir 
verdifullt i vår region og som passer 
godt inn i konseptet lesekampanje 
som allerede finnes på norsk. Det 
første driftsåret vil nok utgiftene til 
kampanjemateriell bli større enn i 
årene som kommer. Tegning/ 
maling av logo og layout er allerede 
utbetalt. 
 

Godkjent kostand:  
10 000.- 
 
Benytta: 5 609.- 
 

Antall andre samiske 
språktiltak i kommunen 

Kursstøtte – foresatte 
med barn i barnehage og 
skole med samisk språk. 
 
 
 
 
 
 

Vi anser det som viktig at det 
er etablert en ordning med 
kursstøtte til 
foreldre/foresatte og nært 
pårørende demens.  
 
Ordningen har som mål å gi 
foreldre/foresatte/pårørende 
økonomisk mulighet til å 

Det er en utfordring i at det svinger 
i antall søknader til dette formålet 
fra denne målgruppa. For 2019 kan 
dette også ha en sammenheng 
med at det kun ble arrangert ett 
studiepoenggivende kurs, i tillegg 
til Giellamiella – praktisk 
snakkekurs. Dette igjen kan ha en 
sammenheng med at stillingen som 

Godkjent kostnad: 
200 000 
 
Benytta: 18 519.- 
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Stipend – samisk 
barnehagelærerutdanning 
og lærerutdanning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

delta på samiskkurs på 
begynnernivå, for bedre å gi 
de grunnlag til å fungere som 
språkressurs og språkhjelp. 
 
Ordningen bidrar også til å 
øke voksnes kunnskap og 
kompetanse i  samisk språk, 
men også om lokal samisk 
kultur.    
 
 
Utlysningen ble gjennomført, 
men vi fikk ingen søkere.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

daglig leder ikke var besatt fra 
sommeren av.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denne ordningen har vist seg å ikke 
fungere slik den er nå. Dette er 
andre året som Kåfjord har 
ordningen, og resultatet har vært 
den samme, ingen søkere.  
 
Kåfjord ønsker for nå å 
opprettholde ordningen. Det vil 
være naturlig å se på Kåfjord 
kommunes stipendordninger i 
forhold til den pågående 
evalueringen av samsk språk og de 
anbefalinger som kommer frem i 
denne. 
 
Vi vil imidlertid i det videre 
redusere summen vi søker om til 
formålet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Godkjent kostand: 
Totalt kr. 100 000 
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Samisk/norsk salmekveld, 
Kåfjord helsesenter: 
Fremme og synliggjøre 
språk og kultur. 
Salmekveldene fungerer 
også som en språkarena.  
 
 
 
 
 
Samiskspråklig 
snakkekontakt på Kåfjord 
helsesenter:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Språkmotiveringsstipend,  
Elever på VGS med samisk 
i fagkretsen: Målet med 
ordningen er å stimulere 
elever i den vidregående 

Salmekveldene arrangeres 1 
gang pr. Måned på Kåfjord 
helsesenter, Birtavarre. 
Dette er en møteplass hvor 
beboere på sykehjemmet har 
anledning til også å møte 
andre fra bygda og 
kommunen forøvrig. 
Arrangementet er tospråklig. 
 
 
Dette tiltaket har vært på 
aktivitetsplanen i 2 år, og av 
ulike årsaker ikke vært 
igangsatt. I 2020 er det 
imidlertid tatt kontakt med 
ekstern språkressurs for å få 
igangsatt tiltaket. Dette 
initiativet stoppet opp i og 
med at deler av og/eller hele 
helsesenteret  har hatt 
stengt på grunn av norovirus 
og koronavirus.  
 
 
Stipend a kr. 3 000.-. Det ble 
bevilget 10 stipend etter 
søknad. I tillegg var to 
søknader så mye over 
søknadsfristen, at de ikke ble 

På salmekveldene møter eldre 
mennesker. Flere av de har samisk 
som morsmål.  
 
Det er også norskspråklige som 
møter. Disse får møte en samisk 
salmetradisjon som også har lokale 
røtter, samt samisk språk slik det 
snakkes av lokalt samisktalende. 
 
 
Det vurderes som viktig å 
synliggjøre og gi et tilbud til 
beboere på helsetunet som 
omfatter samisk språk.  Dette viser 
også tiltaket samisk/norsk 
salmesang som har stor deltakelse 
fra beboere og andre andre fra 
bygdene rundt. 
 
 
 
 
 
 
Flere elever søker stipend over 
ordningen. Dette viser at det er 
flere i videregående skole fra 
Kåfjord som tar samisk på ett eller 
annet nivå i dag enn det gjorde for 

Godkjent kostnad:  
19 000 
 
Benytta: 17 874.- 
 
 
 
 
 
 
 
Godkjent kostnad:  
21 000 
 
Tiltaket ble ikke 
gjennomført i 
2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Godkjent kostnad:  
15 000.- 
 
Benytta: 30 000.- 
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skole til å velge samisk på 
ett eller annet nivå.  
 
 

realitetsbehandlet. En søker 
fikk avslag da denne ikke var 
hjemmehørende i Kåfjord.  
 
Samisk 1: 1 elev 
Samisk 2: 9 elever 
 
 
                                                                                                                                                        

noen år tilbake. Det oppleves som 
svært positivt. 
 
 

 
 
 

 
Tiltak som Sametinget har definert som pilotprosjekter skal rapporteres separat, i henhold til prosjektbeskrivelse, formål og budsjett. 
Pilotprosjekter defineres under utviklingstilskudd.  
 

Øvrige kommentarer:  
Under rapport knytta til tospråklighetsmidlenes utviklingsdel har vi markert hvilke tiltak hvor hele eller deler av bevilgningen fra Sametinget ikke 
har blitt benytta.  
 
Total bevilgning fra Sametinget var kr. 1 596 000. I tillegg fikk Kåfjord kommune godkjenning til å avsette kr. 84 000 på fond fra 2018 – 2019 til 
bruk til formålet “Helhetlig plan barnehage/skole og overgangen mellom disse”. Som regnskapet for 2019 viser er det benytta kr. 1 430 000.- 
Som nevnt tidligere vises ikke bruken av midler, kr. 250 000, bevilget til språkstøtte i barnehage og grunnskole, språkressurs for personalet. på 
dette regnskapet. De er inntektsført Samisk språksenter sitt regnskap, ansvar 437. Vi viser videre til språksenterets rapport og regnskap for 2019.  
 
Vi viser ellers til Sametingets retningslinjer for ordningen at det er mulighet til å omdisponere 20% av bevilgede midler innenfor tildelte 
utviklingsmidler.  
 
Ubenytta midler som skal tilbakeføres Sametinget er kr. 235 702,23.-.  Dette er midler som i hovedsak stammer fra kategoriene kursstøtte – 
foresatte med barn i barnehage og i skole med samisk språk og stipendordning knytta til barnehagelærer og grunnskolelærerutdanning. Se ellers 
kommentarer knytta til disse tiltakene.  
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Vi er klar over at det i regelverket for tospråklighetstilskudd til kommuner og fylkeskommuner sies: - (....) Ubenyttede midler i foregående år blir 
trukket fra budsjettårets tildeling. Vi ber imidlertid om mulighet til å tilbakebetale ubenytta midler over bevilgningen for 2019. Vi ønsker ikke at 
ubenytta bevilgning skal trekkes fra bevilgning for 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Vedlegg (sett kryss)   

 

Regnskap 2019 for utviklingsdelen (skal vedlegges): 

 

Regnskap 2019 for basis- og betjeningsdel  
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5. Underskrift 

Navn:       

Dato:       

Underskrift: 

 

 

_______________________________________ 

Rapporten inkl. alle vedlegg sendes: 

Sámediggi - Sametinget 

Ávjovárgeaidnu 50 

9730  Kárášjohka/Karasjok 

www.samediggi.no  

Den som underskriver, må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen/virksomheten. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2015/607 -98 

Arkiv: 233 

Saksbehandler:  Inger Marie Åsli 

Dato:                 20.08.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
16/20 Samepolitisk utvalg 28.08.2020 
30/20 Formannskap 19.11.2020 
 Kåfjord kommunestyre  

 

Rapport  2019 - Giellasiida, ansvar 437 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Rapport  2019, ansvar 437 
2 Regnskap 2019 - Giellasiida, ansvar 437 

 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Rapport 2019 – Giellasiida ansvar 437. tas til orientering. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Vedlagt er rapport og regnskap for bruk av Sametingets tilskudd til Giellasiida for 2019. 
Aktivitetstilskuddet fra Sametinget til Giellasiida sine ulike prosjekter er på prosjekt under 
ansvaret.  
 
Det vil bli foretatt tilbakebetaling på kr. 106 284,88.- til Sametinget. Det var mindre aktivitet på 
Giellasiida høsten 2019 da stillingen som daglig leder sto vakant og det var heller ingen 
prosjektansatte knytta til Giellasiida.  
 
 

Vurdering: 
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Rapporteringsskjema 2019 for samiske språksentre 

Direktetilskudd samiske språksentre 

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

1. Opplysninger om tilskuddsmottaker 

Språksenter: 

 
Giellasiida/Samisk språksenter i Kåfjord 

Kontaktperson: 

 
Gunn Andersen 

Adresse: PB 74, 9148 Olderdalen  

Telefon: 77 71 92 28 

E-post: gunn.andersen@kafjord.kommune.no 

 
 

2. Om språksenteret 

Antall faste årsverk: 3 

Antall prosjektstillinger: 1 
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3. Rapportering av direktetilskudd og aktivitetstilskudd 2019   

Mål: 

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

 
Kriterier for måloppnåelse: 

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

• Samiske språksentre synliggjør samisk(e) språk. 

• Samiske språksentre har dialog med befolkningen i sine virkeområder. 
 

Rapportering av måloppnåelse: 

Tilskuddsmottakerne oppgir statistikk som svarer på grad av måloppnåelse: 

 

- Samiske språksentre arrangerer språkkurs for befolkningen. 

o Hvor mange kurs er arrangert? 

o Hvor mange deltakere på hvert kurs? 

- Samiske språksentre arrangerer språkarenaer for befolkningen. 

o Hvor mange språkarenaer er arrangert? 

o Hvor mange har deltatt på språkarenaene? 

- Samiske språksentre synliggjør samisk(e) språk. 

o Hvor mange tiltak som synliggjør samisk språk? 

- Samiske språksentre har dialog med befolkningen i sine virkeområder. 

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

 

Rapporteringen gir grunnlag for Sametingets årsmelding. 

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

mange deltakere?  

 

Hvordan er stedsnavnene gjort kjent for befolkningen? 

Er det endringer på aktivitetene i forhold til 

aktivitetsplanen? 

Regnskap 

Planlagt og gjennomført flerspråklig 
eventyrturne i Nord-Troms. I samarbeid 

Synliggjør og fremme samisk språk og kultur. 
Antall deltakere: 217 
Voksne: 38, barn 179.  

 Innenfor basisdelen 
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med Kåfjord bibliotek og Halti 
kvenkultursenter, Nordreisa. 
 

Antall arrangement: 18 
 

Arrangering av Samefolkets dag Markere og feire Samefolkets dag. 
Antall deltakere: 200 
Voksne: 80, barn 120 
Antall arrangement: 2 

 Innenfor basisdelen 
 

Produsert noe språkmateriell til 
kommunens barnehager - 
 

Støtte opp om bruk av samisk i barnehagene.  
Høy deltakelse 

 Innenfor basisdelen 
 

Leksehjelp for samiske elever Hjelpe elever med hjemmelekser i samiske fag. 
Lav deltakelse 

 Innenfor basisdelen 
 

Samarbeid med sámeluohkka på 
Manndalen skole 
 

Faglig samisk opplegg når elevene kommer ned 
til Giellasiida. 
Lav deltakelse  

 Innenfor basisdelen 

Riddu Riđđu 
barnefestivalen/mánáidfestivála 
Dato: 10.-12.07.19 
 

Samiskspråklige aktiviteter for barnefestivalen 
under Riddu Riđđu 
Antall deltakere:120 barn (40 hver dag) 

 Innenfor basisdelen 
 

Besøk av utdanningsinstitusjoner og 
andre institusjoner 
Dato: 25.9.19 
 
 

Foredrag og undervisningsopplegg/kurs om 
samisk språk og kultur 
Språksenteret sammen med Senter for nordlige 
folk arrangerte tur til Čáhput med 
undervisningsopplegg for videregående skolers 
samiskelever fra hele fylket, ulike nivå. 
(Nordreisa vgs organiserte samling for samisk 
elever  i Manndalen 23.-25.9) 
Antall: 33 elever (vgs) + 5-6 samiskkursdeltakere 
+ lærere 

 Innenfor basisdelen 

Oversetting, ressurs til kommunale 
virksomheter 
 

Synliggjøring og tilgjengeliggjøring av samisk 
språk. Øke og motivere til mer bruk av samisk 
språk og styrke statusen til språket.  
 

 Innenfor basisdelen 
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Sjøsamisk språk- og kulturuke. Samarbeid 
med Ivgu sámesearvi. 
 

Skape nye språkarenaer i kystområdene. Bevare 
og videreføre tradisjonskunnskap innenfor mat- 
og håndtverkstradisjoner 
 

Arrangementet ble avlyst for planlagt 
uke, men duodjikursene ble arrangert 
under samisk språkuke/ 
Giellavahkku (21.-27.20) Se 
aktiviteter under samisk språkuke. 
 

 

Ressurssenter, ressurs for kommunens 
innbyggere og kommunens ansatte og 
andre institusjoner 
 

Språksenteret får jevlig spørsmål om samiske 
ord, termer, stedsnavn mm. 

  

Samisk språkuke 2019: 
 

   

Seminar: Eallágo giella? Lever språket? 
Sted: Solhov, Lyngseidet 
Dato: 19.10.2020 
 
 

Seminar som belyste det samiske språkets fortid, 
nåtid og fremtid rundt Lyngenfjorden.  
 
Antall deltakere: ca. 40 

 Basisdel/ 
Tilskudd til språkuka 
fra Sametinget 
 

Språkvandring i Skardalen: Om sjøsamisk 
historie og samiske stedsnavn 
Dato: 21.10.19 
 

Antall deltakere: 3 guider og 8 deltakere 
Til sammen: 11 

 Hás sámástat 

Bokbad – Farsmålet/Áhčigiella.: Gerd 
Mikalsen og Rauna Magga Lukkari om 
farsmålet, fornorskningen og tapet av 
samisk språk. I samarbeid med Kåfjord 
bibliotek og Kulturskolen lyd-team 
Dato: 21.10.19 
Sted: Kåfjord bibliotek, Olderdalen 
 

Antall deltakere/publikum: 14 
 
 

 Basisdel 

Performance-art med musikk – Jienna. I 
samarbeid med Kåfjord bibliotek.  
Dato: 21.10.19 
Sted: Kåfjord bibliotek, Olderdalen 

Antall deltakere/publikum: 17 
 
 

 Basisdel 
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Skole-Petter Anna/Skuvlla-Biehttár Ánne 
– skoleforestilling 1.-7 kl, Olderdalen og 
Manndalen skole 
Dato: 22.10.19 
Sted: Davvi álbmogiid guovddáš/Senter 
for nordlige folk 
 

Antall deltakere: Olderdalen skole 41 elever og 6 
lærere, Manndalen skole ca. 60 elever + lærere 
og andre publikummere 
Til sammen: 100-130 
 
 

 Hás sámástat 

Joikeverksted/Juoiganbádji med Sara 
Marielle Gaup Beaska. 
Verksted for elever 8.-10.klasse, 
Olderdalen og Manndalen skole 
Dato: 22.10.19 
Sted: Nisga´a-huset, Manndalen 
 

Antall deltakere: To grupper. Olderdalen 
ungdomsskole 16 elever og 2 lærere, Manndalen 
skole 12 elever og 2 lærere.  
Til sammen: 32 

 Hás sámástat 

Kortfilmfremvisning – samiske 
kortfilmer, Giellasiida Elever 8.-10.kl, 
Olderdalen og Manndalen skole 
Dato: 22.10.19 
 

Antall deltakere: To grupper. Olderdalen 
ungdomsskole 16 elever og 2 lærere, Manndalen 
skole 12 elever og 2 lærere, 2 hjelpere 
Til sammen: 34 
 

 Basisdel 

Multimedia utstillingsåpning/Multimedia 
vuosehusrahpan, Senter for nordlige folk. 
Dato: 22.10.19 
 

Antall deltakere: 5 elever fra kulturskolen, ca. 10-
15 publikum 
Til sammen: ca. 15-20 
 
 
 

 Basisdel 

Salmekveld/Sálbmaeahket, Kåfjord 
helsetun, Birtavarre. I samarbeid med 
Kåfjord helsetun og Kåfjord 
menighetsråd. 
Dato: 22.10.19 
 

Antall deltakere: 30 
 

 Hás 
sámástat/Tilskudd fra 
Sametinget til 
språkuka 

Duodjikurs/Duodjegurssat: I samarbeid 
med Ivgu sámesearvi.  

Antall deltakere: ca. 20 (fullt)  Basisdel/Ivgu 
sámesearvi 
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-Luhkkágursa/Luhkkakurs. Lærer: 
Jorunn Løkvoll 
Dato: 22.10.19 og 24.10 
-Leairaavvigursa/Lærbeltekurs.  I 
samarbeid med Ivgu sámesearvi.  
Lærer: Sven Mannela 
Dato: 22.10.19 og 24.10 
Duodjikurs/Duodjegurssat: -
Flammeflettekurs/Geahcanbáddi.  I 
samarbeid med Ivgu sámesearvi.  
Dato: 26.10-27.10.19 
Lærer: Elle Varsi 
 

Gielladisko på Giellasiida for 
barnehagebarn fra Fossen barnehage 
(Riebangárdi + Trollstua) 
Dato: 22.10.19 
 

Antall deltakere: 
Ca. 20 

 Giellabadji 
 

Gielladisko x2 for barnehagebarn i 
Birtavarre og Olderdalen barnehager. 
Dato: 23.10.19 
 

Antall deltakere: ca. 35  Giellabadji 

Språkkafe med 2 samiskstudenter fra 
Giellasiida på Kåfjord helsetun, 
Birtavarre. I samarbeid med Kåfjord 
helsetun. 
Dato: 23.10.19 
 

Antall deltakere: få 
 

 Språkkafe for voksne 

Utstilling/Vuosehusat og 
samtale/visning med kunstnerne: 
Riebangolli/Kråkesølv (Jorunn Løkvoll) 
og «Den samiske halvtimen» (Ramona 
Salo), Senter for nordlige folk.  
Dato: 23.10.19 

Antall deltakere: ca. 10  Basisdel/Senter for 
nordlige folk 
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Spinnekurs for elever, Manndalen skole 
Dato: 23.10.19 

Antall deltakere: 13 elever og 1 lærer  
 
 

 Duodjearena 
 

Designverksted med Ramona Salo 
Myrseth,  
Dato: 24.10.19 
 

Antall deltakere: 15 (ungdomsskoleelever fra 
Manndalen skole) + lærere 
 

 Basisdel 
 
 
 

Språkvandring i Čáhput. 
Hovedarrangør: Davvi álbmogiid 
guovddáš/Senter for Nordlige folk 
Dato: 24.10.19 
 

Antall deltakere: Manndalen skole + lærere, 
ordfører og guide (Tor M) 
Til sammen: ca. 100 
 

 Basisdel/Senter for 
nordlige folk 

Vernissage. Åpning av kunstutstilling – 
elevarbeider (med tema lokale samiske 
ord) 
 
Kåfjord kulturskole, Kåfjord helsetun, 
Birtavarre 
Dato: 24.10.19 
 

Antall deltakere: ca. 100  Basisdel 

Matkurs/Biebmogursa – Hvordan lage 
fiskekaker?, Senter for nordlige folk 
Dato: 24.10.19 
 

 
 

Arrangementet ble avlyst.  

Forelesning om samiske stedsnavn, Røde 
Kors huset, Birtavarre. I samarbeid med 
Birtavarre Røde Kors. 
Dato: 25.10.19 
 

Antall deltakere: 22 og 1 foreleser 
Til sammen: 23 

 Språkkafe for 
voksne/Birtavarre 
Røde Kors 

Spinnekurs for elever, Manndalen skole 
Dato: 25.10.19 
 

Antall deltakere: 13 elever og 1 lærer  
 
 

 Basisdel//Tilskudd 
fra Sametinget til 
språkuka 
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Ungdomskonsert – Emil Karlsen og Sárá 
Márjá Guttorm, Senter for nordlige folk. 
Lyd, teknisk v/Senter for Nordlige folk 
Dato: 25.10.19 
 

Antall deltakere: Ca. 50 
 

 Hás 
sámástat/Tilskudd fra 
Sametinget for 
språkuka. 
 

Re-designkurs: gjenbruk med Ramona 
Salo Myrseth, Kåfjord kulturskole i 
Olderdalen. I samarbeid med Kåfjord 
kulturskole. 
Dato: 25.10, 26.10 og 27.10.19 
 

Antall deltakere: få   Basisdel/Duodjearena 

Bildeutstilling/Govvavuosehus med 
Kåfjord kulturskole elevers bilder - 
Kåfjord helsetun/Gáivuona 
dearvvasvuođasiiddas 
25.-27.10 
 

Antall deltakere: ikke telt.  Basisdel 

Aktivitetsstøtte 2019:    

Nybegynnerkurs med studiepoeng høsten 
2019  
SAM-1034: Nordsamisk som 
fremmedspråk: Lytting og muntlig 
kommunikasjon. 10 stp. Muntlig 
eksamen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antall deltakere: 4 
5 begynte, 4 gjennomførte kurset og 3 tok 
eksamen. 1 sluttet.  
Antall timer:  

Endring av kurstilbud fra SAAL 1 og 
2 til nybegynnerkurs med eller uten 
studiepoeng. 

Se eget regnskap. 
 
Bevilget ST: 
Kr. 180 000 
 
Brukt 2019: 
Kr. 158 059,83 
 
Tilbakebetaling:  
21 940,17 
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Giellamiella – Snakkekurs for voksne 
 

Antall deltakere: 
9 deltakere tilsammen. 
 

 Se eget regnskap. 
Bevilget ST: 106 000 
 
Brukt 2019: 
Kr. 71 096,13 
 
Tilbakebetaling:  
34 903,87 
 

Hás sámástat – Mánát 
Språktilbud i Riebangárdi – Ukene 12 og 
21 og 49 

Antall deltakere: 
30 deltakerer tilsammen 
10 voksen 
20 barn 
Antall arrangementer: 8  
 
Høst 2019: 
Giellalávgu/språkbad i Riebangárdi uke 49 
Antall deltakere: ca 20 barn og 2 ansatte 
Antall arrangementer: 3 
 

Målgruppa er utvidet jfr. Godkjent 
endring: barn, unge og voksne 
 
 
 
 

Se eget regnskap. 
Bevilget ST: 100 000 
 
Brukt 2019: 
92 641,31 
 
Tilbakebetaling: 
7 358,69 
 

Hás sámástat – Stohkanmiella  
Lek og sang i samarbeid med 
Kulturskolen for å styrke samisk for barn 

Antall deltakere: 
8 deltakere tilsammen 
Antall arrangementer: 10  
 
Høst 2019: 
Antall deltakere: 5 
Antall arrangement: hver uke utenom 
skoleferier, ca. 10 
 

  
 

Hás sámástat – lávlunboddu 
Sangstunder i Riebangárdi 

Antall deltakere: 
30 deltakerer tilsammen 
10 voksen 
20 barn 
Antall arrangementer: 6  
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Høst 2019: 
Lávlunboddu/sangstund i Riebangárdi en gang i 
uka, med unntak av noen uker i forbindelse med 
Giellavahkku/andre arrangement.  
Antall arrangement: 6-8 
Deltakere: ansatte og barn, ca. 20 barn 
 

Beaivvi čivggat  
Styrke og utvikle barnas språk der barna 
selv gjennom aktiviter 
 
 

Antall deltakere: 
6 deltakerer tilsammen 
Antall arrangementer: 16 
 
Høst 2019: 
Antall deltakere: 6  
Antall arrangement: hver uke utenom skoleferier 
og avlysning 

Etter godkjenning fra ST ble 50 000 
er satt på fond til bruk til samme 
formål i 2020. 
 
 

Se eget regnskap. 
Bevilget ST:   
150 000. 
 
 
Brukt 2019: 
121 758,99 
 
Tilbakebetaling: 
28 241,01 
 

Giella- ja duodjekafea 
Arena for voksne 
 

Antall deltakere: 
4 deltakerer tilsammen 
Antall arrangementer: 4 
 
Høst 2019: 
Antall arrangement: 5 hvorav 2 på Kåfjord 
helsetun/Gáivuona dearvvasvuođasiida 
Antall deltakere: variert 
Språkkafe Helsetunet 12.12.19 og 23.10.19 
 
 

 Se eget regnskap. 
Bevilget ST: 20 000 
 
Brukt 2019: 26 616 
 

Bearašleaira 
 

 Avlyst grunnet bla. lav bemanning og 
vanskelig å finne tidspunkt som 
passet. Etter godkjenning fra ST ble 
50 000 satt på fond til bruk til samme 
formål i 2020. 

Se eget regnskap. 
 
Bevilget ST: 50 000 
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Språkkafe for voksne 
 

Se under giella- ja duodjekafea.   
 

Se eget regnskap. 
 
Bevilget ST: 20 000 
 
Brukt 2019:  
6 528,92 
 
Tilbakebetaling:  
13 471,08 
 

Giellabádji – Språkarena for barn 
 

Høst 2019: 
Antall deltakere: 4-5 barn + 4-5 voksne 
Antall arrangement: 2 

3.12.19 
10.12.19 

Se eget regnskap. 
 
Bevilget ST: 18 000 
 
Brukt 2019: 
26 249,28 
 

Digital flerspråklighet sosiale medier som 
språkarena 
 

  Se eget regnskap.  
 
Bevilget ST: 50 000 
  
Brukt 2019:  
35 134,56 
 
 Tilbakebetaling: 
370,06 
 

ANTALL SPRÅKKURS TILSAMMEN 2 

ANTALL SPÅKARENAER TILSAMMEN 10 

ANTALL TILTAK SOM SYNLIGGJØR SAMISK SPRÅK 22 
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4. Rapport på aktiviteter. Kort beskrivelse av hvordan de ulike aktivitetene ble gjennomført og vurder hvordan aktiviteten har fremmet 

og synliggjort samisk språk i deres virkeområde.  

Aktivitet 1 SAM- 1034 – Samisk som fremmedspråk: Lytting og muntlig kommunikasjon høsten 2019. 

Dette er et oppfølgingskurs til SAM-1031 for voksne som gir 10 studiepoeng, og er i samarbeid med Universitetet i Tromsø. Kurset er beregna for de som vil lære samisk språk fra 

bunnen av. Kurset har fokus på lytting, muntlig kommunikasjon, tekstforståelse og fordypning i noen temaer. 

 

Egenvurdering:  

Kurset ble gjennomført ved tre-dagers studiesamlinger sju ganger med avsluttende muntlig eksamen, 10 stp. Tre studenter tok eksamen, den fjerde vil ta eksamen senere. 

På forhånd før SAM- 1034 kurset planla vi å gjennomføre “giellameašttir/ språkmester” prosjekt (etter modell fra bla. Enare) som i korte trekk er et tilbud til samiskstudentene å ha en 

“elder”/eldre person som de kan snakke samisk med på et uformelt nivå dvs. utenfor klasserom. For de av studentene som brukte denne muligheten var det til god hjelp ift. muntlig 

samisk bruk, og vi så framgang . “Giellameašttir/ språkmester” prosjektet ønsker vi å videreføre til framtidige kurs. Etter kurset har noen av studentene begynt å snakke samisk mer, 

både hjemme og på jobb. Studentene var også med på arrangere ulike arrangement under samisk språkuke, og også språkkafe etter kurset. Vi ser at studentene har behov for flere 

kurs med fokus på muntlig samisk språk og også samiske språkarenaer for å kunne utvikle språkkompetansen. 

Etter kurset ønsket alle studentene å fortsette å lære mer samisk, men pga. bemanningssituasjonen hadde ikke språksenteret kapasitet til å arrangere videre kurs. 

 

Aktivitet 2 Giellamiella – Snakkekurs 

Målet med Giellamiella er at studentene skal snakke samisk gjennom praktiske aktiviteter og øvelser. Deltakerne skal lære, øve og tørre å snakke samisk. Kursdeltakerne skal 

utvide sitt språkmiljø, og bli modigere med praktisering av språket. Deltakerne skal selv se mulighetene i at man selv kan være med på å verne om/bruke samisk språk i alle 

sammenhenger. Kurset ble arrangert våren 2019. 

 

Egenvurdering:  

Dette kurset ble arrangert våren 2019 og vi synes dette er et godt tiltak for tidligere studenter som får et tilbud/mulighet til å utvikle/bruke sine samiskkunnskaper på en naturlig 

måte. Noen av våre tidligere studenter har gått over til å bare bruke samisk når de kommer til Giellasiida. Studentene har også evaluert kurset og har gitt gode tilbakemeldinger. 

 

 

 

 

Aktivitet 3 Hás sámástat – Mánát 

Språtilbud i Riebangáridi – Ukene 12, 21 og 49 Målet å etablere samiskspråklige arenaer, og stimulere til økt bruk av samisk. Gjennom ulike aktiviteter skal deltakerne trenes opp 

til bruk av muntlig samisk.  

 

Egenvurdering:  

Disse aktivitetene var i språkbadsmodell hvor språksenteret gikk inn i barnehage hverdagen å hadde aktiviteter sammenhengende i 3-4 dager. Dagene startet vi med 

samlingstunder hvor sang og bevegelse var i fokus. Dette deltok alle barna på i tvers over aldersgruppene. Vi gjorde ulike aktiviteter både inne og ute i naturen. Etter disse dagene 

opplevde man at barna brukte samisk språk litt mere aktivt i hverdagen og samiske ord og utrykk kom mere frem i lyset. 

 

 

 

Aktivitet 4 

Hás sámástat – lávlunboddu 

Sangstunder i Riebangárdi 
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Egenvurdering:  

Sangsamlinger som hvor samisk språk læres via sang og bevegelse. Dette tilbudet syns jeg var kjempe fint. I begynnelsen var det litt vanskelig å få barna med på samlingsstund 

strukturen, men etter hvert så falt strukturen på plass synes jeg at barna fikk et godt utbytte språkmessig av sangsamlingene. 

 

Aktivitet 5 Hás sámástat – Stohkanmiella 

Lek og sang i samarbeid med Kulturskolen for å styrke samisk for barn 

 

Egenvurdering:  

Høst 2019: Våren og høsten 2019 arrangerte Kåfjord kulturskole sammen med språksenteret (Giellasiida) aktiviteten Stoahkanmiella/Lek og leven som er en lekbasert 

teatergruppe for småtrinnet på barneskolen. Høst 2019: Stoahkanmiella-deltakerne jobbet med filmprosjekt der de bla. selv skrev manus, filmet og spilte karakterene med samiske 

navn. Filmpremieren var under samisk språkuke på senter for nordlige folk der de fortalte om prosessen både før, under og etter at filmen var ferdig. Under filmingen bestemte 

barna selv seg for at de ville bruke samiske replikker og ord som kunne være på filmen. Aktiviteten førte til at barna ville lære mer samisk/flere samiske ord. Samisk språkuke var 

en fin arena for barna å vise sin aktivitet, og å få anerkjennelse for sitt arbeid. 

 

 

Aktivitet 6 Giella- ja duodjekafea 

Arena for voksne. Språkarena med duodji som tema.  

 

Egenvurdering: 

Dette er en ment som en uhøytidelig språkarena hvor man lærer språket igjennom praktisk arbeid. Duodjikafeen var et fint møtepunkt for voksne i alle aldre hvor man utveklset 

både erfaringer om språket og håndverk/Duodji. 

 

 

 

Aktivitet 7 Bearašleaira 

Språkarena for hele familien. Bruk av språkbadsmetoden for å lære og stimulere til økt bruk av samisk språk.  

 

Sametinget godkjente søknad om å avsette bevilgning kr. 50 000 på fond til bruk til samme formål i 2020. 

 

 

 

 

 

Aktivitet 8 Språkkafe for voksne 

Språkarena med bevertning og temabaserte aktiviteter.  

 

Egenvurdering: 

Språksenterets studenter har arrangert språkkafe på helsetunet i Birtavarre, språkbingo med premier mm. der formålet har vært å komme ut til både brukerne og publikum å 

stimulere til mere bruk av samisk språk. Det har vært annonsert med både plakater, og på språksenterets FB side, men det har vært lav deltakelse. En av grunnene kan være at 

tidspunktet ikke passet for målgruppen, brukere/ansatte.  

 

 

 

 

Aktivitet 9 Giellabadji – språkarena for barn 

Samiskspråklig arena med det formål å styrke og utvikle barns samiske språk gjennom temabaserte aktiviteter.  
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Egenvurdering:  

Dette tilbudet er et veldig fint tilbud hvor både voksne og barn deltok aktivt. Vi måtte bruke norsk som hovedspråk, men vi snakket mye om de ulike ordene og utrykkene vi brukte 

om temaene vi arbeidet med på samisk.  Var litt lav deltagelse dette året, men tidligere år har det vært flere deltagere. Vi håper at vi får økt antall deltagere i år med litt mere 

promotering av arrangementet. 

 

Aktivitet 10 Digital flerspråklighet sosiale medier som språkarena 

Filmprosjekt og utvikling av App for språkopplæring. 

 

Egenvurdering: 

Giellasiida har i samarbeid med Gaisi (Tromsø), og Storfjord språksenter utviklet en hjemmeside der formålet er å gi informasjon, og å nå ut til folk med hvilke aktiviteter som 

foregår på hvert senter. I tillegg legges det ut ulike leker og spill på samisk som alle kan bruke. Med dette når vi ut til flere folk som vi ikke ellers ville nådd ut til. Giellasiida har i 

tillegg en FB-side. 

 

 

 

 

 
 
 

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

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

 

 

Kåfjord kommune har våren 2020 evaluert samisk språk i Kåfjord kommune. Evalueringen blir gjennomført av Visjona AS. I evalueringen sies det at det i perioden 2004 til 2020 

gjennomført mange tiltak med mål om å styrke samisk språk og kultur i kommunen. Flere av tiltakene har hatt som mål å forbedre språkkunnskapene hos barnehagebarn, skoleelever, 

foresatte til skoleelever, pårørende til sykehjemsbrukere og kommuneansatte. Til tross for dette har samisk blitt mindre «synlig» i Kåfjord i samme periode. Evalueringen bekrefter at 

samisk språk synes og høres lite i Kåfjord kommune. Samtidig har flertallet av respondentene knytta til barnehage, grunnskole, helse/sosial og administrasjonen som har deltatt i 

brukerundersøkelsen en positiv holdning til at samisk språk og kultur styrkes i Kåfjord. Respondentene viser også interesse for å delta i ulike språkaktiviteter. 

 

Evalueringen trekker også frem at mange ikke snakker samisk hjemme. Dette gjelder både innenfor virksomhetsområdene barnehage, grunnskole og helse/sosial. Foresatte til barn 

som har samisk i grunnskolen opplever at barna i liten grad bruker samisk språk på fritida. Det er mangel på samiskspråklige arenaer for alle aldersgrupper. Evalueringen peker også 

på manglende samiskkompetanse blant ansatte og bruk av samiskkompetanse blant ansatte som har deltatt på kurs. Det mangler en overordnet strategi og videre oppfølging av 

kursdeltakere, inkludert kommunalt ansatte, til videreutvikling av samisk språk. 

 

Når det gjelder ansatte på samisk kurs/utdanning viser trenden en nedadgående kurve i perioden 2005 – 2020. Årsaken til dette belyses ikke i evalueringen, men årsaken kan være 

sammensatt.  

 

Giellasiida ser at begynnerkursene hjelper folk å lære samisk, men vi opplever også at disse kursene ikke er tilstrekkelige, og at det mangler språkarena og videregående kurs som 

hjelper deltakerne å utvikle sitt samiske språk. Vi har vanligvis ikke nok kapasitet til å arrangere alt av tilbud som etterspørres og som det er behov for. Det bør satses på en helhetlig 

og flerårig plan og satsing for å styrke språkkompetansen for alle kommunens interesserte innbyggere og oppfølging etter nybegynnerkurs.  
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Vi opplever at det er mange interesserte som ønsker tilbud som samiske språkarenaer, temakurs/duodjikurs og samiskkurs på ulike nivå (med og uten studiepoeng) med 

utgangspunkt i vår lokale kultur, men at vi ikke klarer å tilby alt det som de interesserte ønsker av samisktilbud.  

 

 

 

 

6. Beskriv kort hvilken dialog med brukerne av språksenteret er, med tanke på behov og ønsker for tilbud.  

Vi opplever at det er mange interesserte som ønsker tilbud som samiske språkarenaer, temakurs/duodjikurs og samiskkurs på ulike nivå (med og uten studiepoeng) med 

utgangspunkt i vår lokale kultur, men at vi ikke klarer å tilby alt det som de interesserte ønsker av samisktilbud.  

 

Vi ser at kursdeltakere har behov for flere kurs med fokus på muntlig samisk språk og også samiske språkarenaer for å kunne utvikle språkkompetansen.  

 

Pga. underbemanning har ikke språksenteret hatt kapasitet til å arrangere jevnlige språkarenaer for voksne og familier høsten 2019. 

 

Behovene og ønskene fra interesserte er der, men ikke kapasiteten. 

 

Annet:  

Ubenytta midler som skal tilbakeføres Sametinget er kr. 106 284,88. Vi ber imidlertid om mulighet til å tilbakebetale ubenytta midler over bevilgningen for 2019. Vi ønsker ikke at 

ubenytta bevilgning skal trekkes fra bevilgning for 2020.  

 

 

 

 
 

7. Vedlegg (sett kryss) 

Følgende dokument skal være vedlagt:  

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

revideres av kommunerevisjonen og Riksrevisjonen.  

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

Navn og 

stillingsbenevnelse: 
      

Dato:       

Underskrift: 

 

 

_______________________________________ 

Rapporten inkl. alle vedlegg sendes: 

Sámediggi - Sametinget 

Ávjovárgeaidnu 50 

9730 Kárášjohka/Karasjok 

 

samediggi@samediggi.no 

Den som underskriver, må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen/virksomheten. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2020/158 -9 

Arkiv: 233 

Saksbehandler:  Karin Mannela 

Dato:                 20.08.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
19/20 Samepolitisk utvalg 28.08.2020 
31/20 Formannskap 19.11.2020 
 Kåfjord kommunestyre  

 

Aktivitetsplan og prosjektbeskrivelse 2021-2023 

Vedlagt ligger aktivitetsplan for språksenter for perioden 2021-2023, med prosjektbeskrivelse på 
omstrukturering og nye prosjekter.  
 
 
Vedlegg 
1 Aktivitetsplan 2021-2023 
2 prosjektbeskrivelse 2021-2023 

 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
 
 

Vurdering: 
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Aktivitetsplan for samiske språksentre 2021 - 2023 
Direktetilskudd samiske språksentre 

 
Skjemaet sendes Sametinget innen 31.08.20 
 

1 Opplysninger om tilskuddsmottaker 

Språksenter: Giellasiida-
samisk språksenter i Kåfjord 

 

Kontaktperson: Karin 
Mannela 

 

Adresse: Nordlige 
folksenter, 9144 
Samuelsberg 

 

Telefon: 47348736  
E-post: 
karin.mannela@kafjord.kom
mune.no 

 

 

2 Språksenter 2021 

Styre / Samisk 
referansegruppe: 
Samepolitisk utvalg i 
Kåfjord 

 

Antall faste stillinger:3  
Antall 
prosjektstillinger:1,5 

 

117



SUM Antall stillinger: 
4,5 

 

118



Finansiering basisdel:  
Sametingets basisstøtte: 1.050.000 
Fylkeskommuner:  300 000 
Kommune: 
Tospråklighetsmidler 
550 000 
Øvrig finansiering       600 
000 

1.150 000 
 

Salg av tjenester:  
Annen inntekt: Sámi oahppulihttu ( SOL) 40 000 
Pågående prosjekter:  
SUM: 2. 540.000 
  
Finansiering aktivitetsdel:  
Språkkurs:  540.000 
Språkarenaer:  1.530 000 
Resurs for samisk 
skole/barnehage i 
Manndalen 

400 000 

Stedsnavn:  350.000 
SUM: 3 020 000 
  
TOTAL Finansiering: 5 560  000 
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3 Planlagte 
aktiviteter i 
2021 – 
basisdel og 
aktivitetsdel 

Mål:  

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

 
Kriterier for 

måloppnåel
se: 

Samiske 
språksentre 
arrangerer tiltak 
for 
befolkningen, 
både språkkurs 
og 
språkarenaer 

Samiske 
språksentre 
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synliggjør 
samisk(e) 
språk. 

Samiske 
språksentre har 
dialog med 
befolkningen i 
sine 
virkeområder. 

Aktiviteter basisdel Beskrivelse og aktivitetens mål / Språklig målgruppe / Oppstart og varighet / Eventuelle samarbeidspartnere / Budsjett og finansiering Eventuelle samarbeidspartnere  Budsjett og finansiering 
 

Drift og 
administrasjon: 

Lønn 3 faste stillinger    1.688.000+sos.avg=2.235.000 
Husleie     175.000 
Møter/konferansevirksomh
et     20.000  
Innkjøp av utstyr      30.000  
Bevertning      20 000 
Kompetanseheving     20 000 
     
Øvrige kostnader    20 000 
     
Stimulering og 
velferdstiltak    20 000 
     
Utvikling av læremidler Alle som underviser i og lærer 

samisk 
Hele året   

Bistå kommunen med 
samisk språk  

Kåfjord kommunes befolkning 
og andre som benytter seg av 
samisk  

Hele året   
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Oversetting Kåfjord kommunes 
innbyggere 

Hele året Ev. Ekstern tolketjeneste  
Samisk uke i februar ( se 
vedlegg)  

Alle som vil delta 1 uke i 
februar 

Andre org. Og inst. Som 
ønsker å delta  

Testing av samisk muntlig 
kompetanse 
(realkompetanse)  

Kåfjord kommune og 
kommunens innbyggere 

Hele året   

Delta på kommunens 
arrangement 

Kåfjord kommune og 
kommunens innbyggere 

Hele året   

Støtte opp om samisk 
tilbud i barnehagen og 
skolen i kommunen 

Barn og grunnskoleelever Hele året Barnehager, skolene, 
kulturskolen  

Utvikling av materiale 
knyttet til samisk språk og 
kultur  

Kåfjord kommune og 
kommunens innbyggere
  

Hele året   

Språk og kulturfremmede 
tiltak i regionen , som 
bokbussturne og 
forskningsdagene 

Kåfjord kommune og 
kommunens innbyggere
  

Hele året Kulturskolen, biblioteks 
tjenesten, forskn. Inst.   

Utvikling av felles 
hjemmeside 

Kåfjord, Storfjord og Tromsø  
kommunens innbyggere
  

Hele året Storfjord og Tromsø 
samiske språksenter   

    2.540.000 
    
    
    
Administrative tiltak: Bevertning    
 Kompetanseheving   
    
 Øvrige kostnader   
Tiltak i egen regi:    
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 Kurs og velferdstiltak   
    
    
Tiltak med eksternt 
søkte midler:   

   

    
    
    
Andre pågående 
prosjekter: 

Oversetting Kåfjord kommunes innbyggere Hele året Ev. Ekstern tolketjeneste  
Samisk uke i februar ( se 
vedlegg)  

Alle som vil delta 1 uke i 
februar 

Andre org. Og inst. Som ønsker å 
delta  

Testing av samisk muntlig 
kompetanse (realkompetanse)  

Kåfjord kommune og 
kommunens innbyggere 

Hele året   
Delta på kommunens 
arrangement 

Kåfjord kommune og 
kommunens innbyggere 

Hele året   
Støtte opp om samisk tilbud i 
barnehagen og skolen i 
kommunen 

Barn og grunnskoleelever Hele året Barnehager, skolene, kulturskolen  

Utvikling av materiale knyttet til 
samisk språk og kultur  

Kåfjord kommune og 
kommunens innbyggere
  

Hele året   

Språk og kulturfremmede tiltak i 
regionen , som bokbussturne og 
forskningsdagene 

Kåfjord kommune og 
kommunens innbyggere
  

Hele året Kulturskolen, biblioteks tjenesten, 
forskn. Inst.   

Utvikling av felles hjemmeside Kåfjord, Storfjord og Tromsø  
kommunens innbyggere
  

Hele året Storfjord og Tromsø samiske 
språksenter   

     

  

SUM: Basisdel                                                                                                                                                                                                                         2. 540.000   
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Aktivitetsdel 
2021 
Aktiviteter 
aktivitetsdel, i 
prioritert 
rekkefølge 

Beskrivelse og aktivitetens mål. (Skriv også pågående språkaktiviteter) /Språklig målgruppe / Oppstart og varighet / Eventuelle samarbeidspartnere / 
Budsjett 

Eventuelle samarbeidspartnere Budsjett og finansiering  
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Språkkurs: Språkkurs: SAM -kurser:  

Samiske språkkurser på flere nivå. Nå også 
nettbaserte kurs i samarbeid med UiT , i tillegg til 
fysiske kurser.  

Nybegynner 
og 
videregåend
e kurs 

Hele 
året 

Universitetet i 
Tromsø 

270 000 

 Giellamiella: 
Samiske språkkurser på flere forskjellige nivå. Med 
målsetting om flere aktive samisk språklige, og at disse 
deltakerne begynner på noen av våre SAM kurser etter 
hvert. 

Muntlig kurs 
på 
nybegynnern
ivå 

Hele 
året 

 270 000 

Språkarenaer: Behovet for flere samisk språklige arenaer er stort i 
Kåfjord! Mange har gått kurs, mange kan litt, men 
mangel på arenaer hvor du kan bruke språket er svært 
begrenset, og da også muligheten til å ta språket aktivt 
i bruk. Altså bli aktivt samisk språklig! Behovet av 
arenaer er delt i forskjellige målgrupper: Barn, 
ungdom, voksne og eldre. For å få en bedre struktur 
og for å nå alle grupper, med de resurser vi har 
tilgjengelige, er søknaden strukturert opp på den 
måten vi forestiller oss at vi kan bruke resursene på 
best mulig måte, og nå de fleste grupper.  

    

Språkarenaer: Giellasiida mánat: Barnvirksom
het for barn i 
skolen og 
barnehagen 

Hele 
året 

Barnehager, 
skoler, foreldre  

 Beaivvečivggat      
 Bearašleira     
 Hás sámástit!     
 Giellabadji     
 Stoahkanmiella     
 Resurs for skole/barnhehage i Manndalen. 

 
Vi ønsker også å tilby et utvidet tilbud til Barnehagene 
og skolen i Olderdalen og Birtavarre i form av digitale 
løsninger 

Med hensyn 
til at skolen i 
manndalen 
har samisk 

Hele 
året 

Grunnskolen 
og 
barnehagen i 

400 000 
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klasse og 
barnehagen
e i 
Manndalen 
er sammen 
slått til en 
barnehage 
som baserer 
seg på 
samisk språk 
og kultur, 
trenges 
ekstra 
innsats for å 
øke 
mulighetene 
til å nå 
målet om at 
samisk språk 
skal være 
hovedspråk i 
barnehage 
virksomhete
n i 
Manndalen.  

Manndalen 

      
 SUM Giellasiida mánat TOTALT:     1180. 000 kr 

      
Giellasiida 
nuorat: 

Giellasiida nuorat: 
Vi ser behovet av ungdoms arenaer for Kåfjord 
ungdom å møtes, jobbe med duodji, spille spill, eller 
bare møtes i en arena hvor samisk er en naturlig del. 
Duodje, speallan ja giellakafea er planlagt som en 

Ungdom i 
Kåfjord 

Hele 
året   
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permanent aktivitet, som skal foregå hele året med 
ukentlige treff. Lokaler for dette finnes nede på Løkvoll 
i manndalen, som vi leier sammen med 
Duodjeinstituhtta.  
Ung scene er en aktivitet hvor vi jobber med film og 
samarbeider med profesjonelle folk. Målet er å lage 
arenaer hvor en gjennom arbeidet med film kan få en 
interessant arena med spennende innehold, og der du 
lærer samisk på en naturlig måte gjennom den aktivitet 
det legges opp til.  

 Duodji, speallan ja giellakafea   duodjeinstituhtt
a 

150 000 

 Ung scene   HATS, 
Beaivvaš sámi 
teahter, Giron 
sámiteahter, 
med flere 

250 000 

      
 Giella siida eara giella arenat: 

Det samme behov som vi seer hos ungdom av 
samiske språkarenaer ser vi også hos de voksne. 
Mange går kurs, men mangler arenaer hvor spårket 
aktivt blir brukt.  
Duodje ja giellakafea bygger på samme konsept som 
for ungdom.  
Samisk uke i februar er en hel uke under vårhalvåret 
der det er fokus på samisk språk og kultur. ( Om 
høsten har vi samisk språkuke som er blitt et 
permanent innslag)  
Sámi session Olmmaivággi, er en musikk arena hvor 
forskellige folk møtes og lager samisk musikk 
sammen. (Se egen prosjektbeskrivelse)   

    

      
 Prøveprosjekt: Samisk snakkekurs på 

nybegynnernivå med mål om at deltakerne etter 
hvert starter opp på våre SAM-kurser 

   200 000 
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 Duodje ja giellakafea for voksne   Duodjeinstituhtt
a, og andre ev. 
interesserte 
aktører 

150 000 

 Samisk uke i februar Alle som 
ønsker å 
delta 

1 uke i 
februar 

Andre inst. og 
foreninger som 
er interessert 

100 000 

 Sámi session Gáivuotna Musikk 
interesserte 
( 
prøveprosjek
t)  

Hele 
året  

Prosjektledning, 
ev. artister 
innenfor 
trad.joik..annet.. 

250  000 

      

Innsamling av 
stedsnavn: 

Kunnskap innenfor termologi/samisk kulturkunnskap    350 000 

 ( Siri Janne)      

      

      

SUM: 
Aktivitetsdel 

    3 02 Vi ønsker også å tilby et 
utvidet tilbud til Barnehagene og 
skolen i Olderdalen og Birtavarre 
i form av digitale løsninger 0 000 
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4 Språksenter 2022 

Styre / Samisk referansegruppe: Samepolitisk utvalg- Kåfjord kommune 
Antall faste stillinger:3 
Antall prosjektstillinger:1,5 
SUM Antall stillinger:4,5 
 
Finansiering basisdel: 
Sametingets basisstøtte: 1 117 050 
Fylkeskommuner: 300 000 
Kåfjord kommune 
Tospråklighets midler 550 000 
Øvrig finansiering 600 000: 
Totalt:               1 300 000 
 
Annen inntekt:SOL 40 000 
Pågående prosjekter: 
SUM: 2607 050 
 
Finansiering aktivitetsdel: 
Språkkurs: 540 000 
Språkarenaer: 2 220 000 
Stedsnavn: 200 000 
 
Resurs for samisk skole/barnehage i Manndalen 400 000 
SUM: 3 360 000 
 
TOTAL Finansiering: 5 967 050 
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5 Planlagte aktiviteter i 2022 – Basisdel og aktivitetsdel 

Mål:  

Samiske språksentre fremmer og synliggjør samiske) språk aktivt i sine virkeområder.   

Aktiviteter basisdel Beskrivelse og aktivitetens mål  /Språklig målgruppe / Oppstart og varighet / Eventuelle samarbeidspartnere / Budsjett og 
finansiering 
Drift og administrasjon: 
Lønn 3 faste stillinger    2.302.000 
Husleie     180.000 
Møter/konferansevirksomhet     20.000  
Innkjøp av utstyr      20.000  
Bevertning      20 000 
Kompetanseheving     20 000 
     
Øvrige kostnader    20 000 
     
Stimulering og velferdstiltak    25 000 
     
    SUM: 2.607 000 
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Utvikling av læremidler Alle som underviser i og lærer 
samisk 

Hele året   

Bistå kommunen med samisk 
språk  

Kåfjord kommunes befolkning og 
andre som benytter seg av 
samisk  

Hele året   

Oversetting Kåfjord kommunes innbyggere Hele året Ev. Ekstern tolketjeneste  
Samisk uke i februar ( se 
vedlegg)  

Alle som vil delta 1 uke i februar Andre org. Og inst. Som 
ønsker å delta 

 

Testing av samisk muntlig 
kompetanse (realkompetanse)  

Kåfjord kommune og kommunens 
innbyggere 

Hele året   

Delta på kommunens 
arrangement 

Kåfjord kommune og kommunens 
innbyggere 

Hele året   

Støtte opp om samisk tilbud i 
barnehagen og skolen i 
kommunen 

Barn og grunnskoleelever Hele året Barnehager, skolene, 
kulturskolen 

 

Utvikling av materiale knyttet til 
samisk språk og kultur  

Kåfjord kommune og kommunens 
innbyggere  

Hele året   
Språk og kulturfremmede tiltak i 
regionen , som bokbussturne og 
forskningsdagene 

Kåfjord kommune og kommunens 
innbyggere  

Hele året Kulturskolen, biblioteks 
tjenesten, forskn. Inst.   

Utvikling av felles hjemmeside Kåfjord, Storfjord og Tromsø  
kommunens innbyggere  

Hele året Storfjord og Tromsø samiske 
språksenter  

 

    2.607.000 
 
 
 
Bevertning  
Kompetanseheving 
 
Øvrige kostnader 
 
Kurs og velferdstiltak 
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Andre pågående prosjekter: 
 
 
SUM: Basisdel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktivitetsdel 
2022 
Aktiviteter 
aktivitetsdel, i 
prioritert 
rekkefølge 

Beskrivelse og aktivitetens mål / Språklig målgruppe / Oppstart og varighet / Eventuelle samarbeidspartnere / Budsjett og finansiering 

Språkkurs: Språkkurs: SAM -kurser:  
Samiske språkkurser på flere nivå. Nå også 
nettbaserte kurs i samarbeid med UiT , i 
tillegg til fysiske kurser.  

Nybegynner 
og 
videregående 
kurs 

Hele 
året 

Universitetet i 
Tromsø 

300 000 

 Giellamiella: 
Samiske språkkurser på flere forskjellige 
nivå. Med målsetting om flere aktive samisk 
språklige, og at disse deltakerne begynner 
på noen av våre SAM kurser etter hvert. 

Muntlig kurs 
på 
nybegynnerni
vå 

Hele 
året 

 300 000 

Språkarenaer: Behovet for flere samisk språklige arenaer 
er stort i Kåfjord! Mange har gått kurs, 
mange kan litt, men mangel på arenaer hvor 
du kan bruke språket er svært begrenset, og 
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da også muligheten til å ta språket aktivt i 
bruk. Altså bli aktivt samisk språklig! 
Behovet av arenaer er delt i forskjellige 
målgrupper: Barn, ungdom, voksne og eldre. 
For å få en bedre struktur og for å nå alle 
grupper, med de resurser vi har 
tilgjengelige, er søknaden strukturert opp på 
den måten vi forestiller oss at vi kan bruke 
resursene på best mulig måte, og nå de 
fleste grupper.  

Språkarenaer: Giellasiida mánat: Barnvirksom
het for barn i 
skolen og 
barnehagen 

Hele 
året 

Barnehager, 
skoler, foreldre 

 

 Beaivvečivggat      
 Bearašleira     

 Hás sámástit!     

 Giellabadji     

 Stoahkanmiella     

 Resurs for skole/barnhehage i Manndalen. 
Vi ønsker også å tilby et utvidet tilbud til 
Barnehagene og skolen i Olderdalen og 
Birtavarre i form av digitale løsninger 

Med hensyn 
til at skolen i 
manndalen 
har samisk 
klasse og 
barnehagene 
i Manndalen 
er sammen 
slått til en 
barnehage 
som baserer 
seg på 
samisk språk 
og kultur, 
trenges 
ekstra 

Hele 
året 

Grunnskolen 
og 
barnehagen i 
Manndalen 

400 000 
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innsats for å 
øke 
mulighetene 
til å nå målet 
om at samisk 
språk skal 
være 
hovedspråk i 
barnehage 
virksomhete
n i 
Manndalen.  

 SUM Giellasiida mánat TOTALT:     1 180. 000 kr 
      

Giellasiida nuorat: Giellasiida nuorat: 
Vi ser behovet av ungdoms arenaer for 
Kåfjord ungdom å møtes, jobbe med duodji, 
spille spill, eller bare møtes i en arena hvor 
samisk er en naturlig del. Duodje, speallan 
ja giellakafea er planlagt som en permanent 
aktivitet, som skal foregå hele året med 
ukentlige treff. Lokaler for dette finnes nede 
på Løkvoll i manndalen, som vi leier 
sammen med Duodjeinstituhtta.  
Ung scene er en aktivitet hvor vi jobber med 
film og samarbeider med profesjonelle folk. 
Målet er å lage arenaer hvor en gjennom 
arbeidet med film kan få en interessant 
arena med spennende innehold, og der du 
lærer samisk på en naturlig måte gjennom 
den aktivitet det legges opp til.  

Ungdom i 
Kåfjord 

Hele 
året 

  

 Duodji, speallan ja giellakafea   Duodjeinstituht
ta 

250 000 

 Ung scene   HATS, 
Beaivvaš sámi 
teahter, Giron 
sámiteahter, 

350 000 
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med flere 
      
 Giella siida eara giella arenat: 

Det samme behov som vi seer hos ungdom 
av samiske språkarenaer ser vi også hos de 
voksne. Mange går kurs, men mangler 
arenaer hvor spårket aktivt blir brukt.  
Duodje ja giellakafea bygger på samme 
konsept som for ungdom.  
Samisk uke i februar er en hel uke under 
vårhalvåret der det er fokus på samisk språk 
og kultur. ( Om høsten har vi samisk 
språkuke som er blitt et permanent innslag)  
Sámi session Olmmaivággi, er en musikk 
arena hvor forskellige folk møtes og lager 
samisk musikk sammen. (Se egen 
prosjektbeskrivelse)   

    

      
 Duodje ja giellakafea for voksne   Duodjeinstituht

ta, og andre 
ev. 
interesserte 
aktører 

250 000 

 Samisk uke i februar Alle som 
ønsker å 
delta 

1 uke i 
februar 

Andre inst. og 
foreninger som 
er interessert 

230 000 

 Sámi session Gáivuotna Musikk 
interesserte ( 
prøveprosjekt
)  

Hele 
året  

Prosjektlednin
g, ev. artister 
innenfor 
trad.joik..annet
.. 

250  000 

      

Innsamling av 
stedsnavn: 

Kunnskap innenfor termologi/samisk 
kulturkunnskap 

   250 000 

 ( Siri Janne)      
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SUM: 
Aktivitetsdel 

    3 360 000 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

6 Språksenter 
2023 

Styre / Samisk referansegruppe: 
Samepolitisk utvalg Kåfjord kommune 

 

Antall faste stillinger:3  
Antall prosjektstillinger:1,5  
SUM Antall stillinger:4,5  
  
Finansiering basisdel:  
Sametingets basisstøtte: 1 191 514  
Fylkeskommuner: 300 000  
Øvrig finansiering: 1 150 000  
Salg av tjenester:  
Annen inntekt:SOL 40 000   
Pågående prosjekter:  
SUM: 2 791 514  
  
Finansiering aktivitetsdel:  
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Språkkurs: 540 000  
Språkarenaer: 2 620 000  
Stedsnavn: 200 000  
SUM: 2960 000  
  
TOTAL Finansiering: 5 751 514  
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7 Planlagte 
aktiviteter i 
2023 – 
Basisdel og 
aktivitetsdel  

Mål:  

Samiske 
språksen
tre 
fremmer 
og 
synliggjø
r 
samisk(e) 
språk 
aktivt i 
sine 
virkeomr
åder. 

Aktiviteter basisdel Beskrivelse og aktivitetens mål  / Språklig målgruppe / Oppstart og varighet / Eventuelle samarbeidspartnere / Budsjett og finanisiering 
Drift og 
administrasjon: 

Lønn 3 faste stillinger    2.303.050 
Husleie     180.100 
Møter/konferansevirksomhet     20.000  
Innkjøp av utstyr      30.000  
Bevertning      40 000 
Kompetanseheving     30 000 
     
Øvrige kostnader    30 000 
     
Stimulering og velferdstiltak    38 364 
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Utvikling av læremidler Alle som underviser i og lærer 

samisk 
Hele året   

Bistå kommunen med samisk 
språk  

Kåfjord kommunes befolkning 
og andre som benytter seg av 
samisk  

Hele året   

oversetting Kåfjord kommunes innbyggere Hele året Ev. Ekstern 
tolketjeneste 

 

Samisk uke i februar ( se 
vedlegg)  

Alle som vil delta 1 uke i februar Andre org. Og inst. 
Som ønsker å delta 

 

Testing av samisk muntlig 
kompetanse (realkompetanse)  

Kåfjord kommune og 
kommunens innbyggere 

Hele året   

Delta på kommunens 
arrangement 

Kåfjord kommune og 
kommunens innbyggere 

Hele året   

Støtte opp om samisk tilbud i 
barnehagen og skolen i 
kommunen 

Barn og grunnskoleelever Hele året Barnehager, skolene, 
kulturskolen  

Utvikling av materiale knyttet til 
samisk språk og kultur  

Kåfjord kommune og 
kommunens innbyggere  

Hele året   
Språk og kulturfremmede tiltak i 
regionen , som bokbussturne og 
forskningsdagene 

Kåfjord kommune og 
kommunens innbyggere  

Hele året Kulturskolen, biblioteks 
tjenesten, forskn. Inst.  

 

Utvikling av felles hjemmeside Kåfjord, Storfjord og Tromsø  
kommunens innbyggere  

Hele året Storfjord og Tromsø 
samiske språksenter  

 

    2.671 514 
  
  
  
Administrative 
tiltak: 

Bevertning  

 Kompetanseheving 
  

 Øvrige kostnader 
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Tiltak i egen regi:  

 Kurs og velferdstiltak 
  

  

Tiltak med eksternt 
søkte midler:   

 

  

 Andre pågående prosjekter: 
Andre pågående 
prosjekter: 

 

  

 SUM: Basisdel 
SUM: Basisdel  
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Aktivitetsdel 2023 
Aktiviteter aktivitetsdel, i 
prioritert rekkefølge 

Beskrivelse og aktivitetens mål  / Språklig målgruppe / Oppstart og varighet / Eventuelle samarbeidspartnere / Budsjett og finansiering Budsjett og finansiering  
 

Språkkurs: Språkkurs: SAM -kurser:  
Samiske språkkurser på flere nivå. Nå også 
nettbaserte kurs i samarbeid med UiT , i 
tillegg til fysiske kurser.  

Nybegynner og 
videregående 
kurs 

Hele året Universitetet i 
Tromsø 

270 000 

 Giellamiella: 
Samiske språkkurser på flere forskjellige 
nivå. Med målsetting om flere aktive samisk 
språklige, og at disse deltakerne begynner på 
noen av våre SAM kurser etter hvert. 

Muntlig kurs på 
nybegynnerniv
å 

Hele året  270 000 

Språkarenae
r: 

Behovet for flere samisk språklige arenaer er 
stort i Kåfjord! Mange har gått kurs, mange 
kan litt, men mangel på arenaer hvor du kan 
bruke språket er svært begrenset, og da også 
muligheten til å ta språket aktivt i bruk. Altså 
bli aktivt samisk språklig! Behovet av arenaer 
er delt i forskjellige målgrupper: Barn, 
ungdom, voksne og eldre. For å få en bedre 
struktur og for å nå alle grupper, med de 
resurser vi har tilgjengelige, er søknaden 
strukturert opp på den måten vi forestiller oss 
at vi kan bruke resursene på best mulig måte, 
og nå de fleste grupper.  

    

Språkarenaer
: 

Giellasiida mánat: Barnvirksomhe
t for barn i 
skolen og 
barnehagen 

Hele året Barnehager, 
skoler, 
foreldre 

 

 Beaivvečivggat      
 Bearašleira     
 Hás sámástit!     
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 Giellabadji     
 Stoahkanmiella     
 Resurs for skole/barnhehage i Manndalen. 

Vi ønsker også å tilby et utvidet tilbud til 
Barnehagene og skolen i Olderdalen og 
Birtavarre i form av digitale løsninger 

Med hensyn til 
at skolen i 
manndalen har 
samisk klasse 
og 
barnehagene i 
Manndalen er 
sammen slått 
til en 
barnehage 
som baserer 
seg på samisk 
språk og 
kultur, trenges 
ekstra innsats 
for å øke 
mulighetene til 
å nå målet om 
at samisk språk 
skal være 
hovedspråk i 
barnehage 
virksomheten i 
Manndalen.  

Hele året Grunnskole
n og 
barnehagen 
i Manndalen 

400 000 

 SUM Giellasiida mánat TOTALT:     1 580. 000 kr 

      
Giellasiida 
nuorat: 

Giellasiida nuorat: 
Vi ser behovet av ungdoms arenaer for 
Kåfjord ungdom å møtes, jobbe med duodji, 
spille spill, eller bare møtes i en arena hvor 

Ungdom i 
Kåfjord 

Hele året   
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samisk er en naturlig del. Duodje, speallan ja 
giellakafea er planlagt som en permanent 
aktivitet, som skal foregå hele året med 
ukentlige treff. Lokaler for dette finnes nede 
på Løkvoll i manndalen, som vi leier sammen 
med Duodjeinstituhtta.  
Ung scene er en aktivitet hvor vi jobber med 
film og samarbeider med profesjonelle folk. 
Målet er å lage arenaer hvor en gjennom 
arbeidet med film kan få en interessant arena 
med spennende innehold, og der du lærer 
samisk på en naturlig måte gjennom den 
aktivitet det legges opp til.  

      

 Duodji, speallan ja giellakafea   duodjeinstituhtt
a 

150 000 

 Ung scene   HATS, 
Beaivvaš sámi 
teahter, Giron 
sámiteahter, 
med flere 

250 000 

      

 Giella siida eara giella arenat: 
Det samme behov som vi seer hos ungdom av 
samiske språkarenaer ser vi også hos de voksne. 
Mange går kurs, men mangler arenaer hvor 
spårket aktivt blir brukt.  
Duodje ja giellakafea bygger på samme konsept 
som for ungdom.  
Samisk uke i februar er en hel uke under 
vårhalvåret der det er fokus på samisk språk og 
kultur. ( Om høsten har vi samisk språkuke som er 
blitt et permanent innslag)  
Sámi session Olmmaivággi, er en musikk arena 
hvor forskellige folk møtes og lager samisk musikk 
sammen. (Se egen prosjektbeskrivelse)   

    

      
 Duodje ja giellakafea for voksne   Duodjeinstituh

tta, og andre 
ev. 

150 000 
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interesserte 
aktører 

 Samisk uke i februar Alle som 
ønsker å delta 

1 uke i 
februar 

Andre inst. og 
foreninger 
som er 
interessert 

100 000 

 Sámi session Gáivuotna Musikk 
interesserte ( 
prøveprosjekt)  

Hele året  Prosjektlednin
g, ev. artister 
innenfor 
trad.joik..anne
t.. 

250  000 

      

Innsamling av 
stedsnavn: 

Kunnskap innenfor termologi/samisk 
kulturkunnskap 

   200 000 

 ( Siri Janne)      

      

      

SUM: 
Aktivitetsdel 

    2 820 000 
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8 Underskrift 

 

Navn og 
stillingbenevnelse
: 

 

Dato:  
Underskrift: 
 
 
________________________________________________________________ 

Aktivitetsplan sendes: 
Sámediggi - Sametinget 
Ávjovárgeaidnu 50 
9730  Kárášjohka/Karasjok 
 
samediggi@samediggi.no 

Den som underskriver utbetalingsanmodningen må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen mv.
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Prosjektbeskrivelse 

Aktivitetsdel 
 

2021-2023 
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Innsats i Samiske barnehagen og grunnskolen i Manndalen ................................................................5 
 

 

Innledning 
Språksenterets basisfunksjon har siden oppstart vært kursvirksomhet. I dag gjennomføres det 
pensumorienterte og eksamensforberedende kurs i samarbeid med UiT, lavterskeltilbud gjennom 
bruk av nye språkarenaer samt to bacheloremner der digitale verktøy i større grad tas i bruk. 
 
Behovet for flere samisk språklige arenaer er stort i Kåfjord.  Mange har gått kurs i regi av 
språksenteret tidligere og mange har et relativt stort passivt ordforråd hjemmefra. I nærområdet er 
det personer i forskjellige aldersgrupper som både behersker samisk språk muntlig i tillegg til god 
kulturkunnskap. 
 
Det er mangel på arenaer hvor de ulike målgruppene aktivt kan ta språket i bruk. Behovet for 
arenaer er delt i forskjellige målgrupper: Barn, ungdom, voksne og eldre. 
Utfordringen er å bruke tilgjengelige økonomiske og personalressurser best mulig.  
 
Gjennomføre en viss strukturendring i språksenterets virksomhet der hensikten er å oppnå en bedre 
bruk av egne ansatte og eksterne fagpersoner i de forskjellige deler av virksomheten. Økt 
fleksibilitet blant egne ansatte er en nøkkelfaktor for måloppnåelse. Et eksempel på en slik 
samordning er at eget personell støtter opp om arbeidet i barnehage og skole, og at de i tillegg deltar 
på mer uformelle arenaer med foreldre der målet er å få et mere aktivt språkbruk i hverdagen. 
 
Pandemien våren 2020 har også gitt «muligheter» for å tenke nytt med hensyn til fleksibilitet blant 
egne ansatte og studenter. Dette gjennom digitalisering av virksomheten og bruk av hjemmekontor 
der det er hensiktsmessig. Språksenteret vil i sin virksomhet i større grad bruke effektmål og 
målstyring i sin virksomhet. 
Et kjernepunkt i omleggingen av senterets virksomhet er oppstart av «Giella- ja duodjekafea». 
Lokaler til dette finnes på Løkvoll i Manndalen, sentralt lokalisert mellom to dagligvarebutikker. Vi 
leier lokalene sammen med Duodjeinstituhtta. 
 
Kåfjord kommune har siden 1992 vært med i forvaltningsområde for samisk språk. Dette innebærer 
at kommunen skal følge Samelovens § 1–5 som slår fast at samisk og norsk skal være likeverdige 
språk. Samelovens språkregler gir kommunens innbyggere rettigheter blant annet til å bruke samisk 
språk i kommunikasjon med kommunen og rettigheter i forbindelse med opplæring i samisk. 
Kommunen plikter også å gi et samisk tilbud i barnehager og skoler.  
 
Etter 28 år i forvaltningsområdet, har kommunen fastslått at situasjonen for det samiske språket i 
kommunen er utfordrende. Den samiske kulturen er i større grad bevart, mens samisk språk har tapt 
status som dagligspråk i forhold til norsk. Kommunen har utfordringer med å gi et tilfredsstillende 
tjenestetilbud som gjenspeiler at Kåfjord er en flerspråklig kommune.  
 
Som del av arbeidet med å bevare og styrke samisk språk og kultur, har kommunen igangsatt en 
evaluering av samisk språk i kommunen. Evalueringen har omfattet tjenestetilbudene innen 
kommuneadministrasjon, helse og sosial samt oppvekst som inkluderer barnehager og skoler. Tema 
i evalueringen har vært å beskrive og belyse arbeidet med og utviklingen av samisk språk med 
fokus på organisering, planer, holdninger, verdisyn, kompetanse, tilrettelegging, årsaksforhold og 
brukernes opplevelser. 
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Denne evaluering ( som ikke er ferdigstilt enda) ligger til grunn for mye av de tiltak, 
strukturendringer og nye arenaer som foreslås.  

Språkkurs 
Språkkursene deles inn i to hovedkategorier, med forskjellige målgrupper: 
- Pensumsorienterte og eksamenskvalifiserende kurs 
- Lavterskelkurs der målsetningen er flere aktive samiske språkbrukere 
- Bacheloremner i samisk med bruk av digitale verktøy 
 

Pensumsorienterte og eksamenskvalifiserende kurs 
Språkkursene gjennomføres i samarbeid mellom Giellasiida og Universitetet i Tromsø. I 
gjennomsnitt gjennomføres to kurs av gangen, på forskjellige nivåer.  
 

Lavterskelkurs der målsetningen er flere aktive samiske språkbrukere 
Lavterskelkurset skal fungere som et «innføringskurs» i samisk, som bare fokuserer på samisk 
språkbruk, uten grammatikk og skriveøvelser. Dette kurset skal forberede og motivere deltakerne på 
eksamens kvalifiserende kurs.  

 

Bacheloremner i samisk med bruk av digitale verktøy 
Fra og med høsten 2020 igangsettes to eksamens kvalifiserte kurs innenfor bacheloremner i samisk 
over nett. Dette er en utvikling som gir kommunes innvånere mulighet å studere på bachelornivå 
uten å fysisk måtte forlate Kåfjord.  

Språkarenaer 
I evalueringen av samisk språk i Kåfjord påpekes blant annet at barnehage og grunnskole er viktige 
arenaer for sikring og bevaring av samisk språk. Som språk og opplæringsarena er dette helt 
avgjørende for barn og unge som ikke har et samiskspråklig Fremtiden for samisk språk er avhengig 
av at barn og unge kan tilegne seg og bruke språket i barnehage og i grunnskole. I sammenheng 
med barnehage og skole som samiskspråklige opplæringsarenaer, er det i tillegg viktig at det også 
etableres samiskspråklige arenaer utenfor disse institusjonene. Her har bl.a. Kåfjord kommune ved 
samisk språksenter en viktig rolle i tilrettelegging av denne type språklige møteplasser. 

Videre at mange av kommunens ansatte har gått på samiske språkkurs, men det er få arenaer for de 
ansatte hvor de kan praktisere samisk språk.  

Et kjernepunkt i omleggingen av senterets virksomhet er oppstart av «Giella- ja duodjekafea». 
Lokaler til dette finnes på Løkvoll i Manndalen, sentralt lokalisert mellom to dagligvarebutikker. Vi 
leier lokalene sammen med Duodjeinstituhtta. 
 
De nye samiske språkarenaene vil i hovedsak deles i følgende kategorier: 
- Gieallasiida manat 
- Giallasiida nuorat 
- Giella- duodjikafea 
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Giallasiida manat 
Språksenteret har de siste årene gjennomført flere tiltak rettet mot barnehagene. Disse har vært 
organisert i egne delelementer. Disse er; «Beaivvecivggat», «Bearasleira», «Has sámástit» 
«Giellabadji» og «Stoahanmiella». Språksenteret ønsker i kommende aktivitetsperiode, som nevnt 
ovenfor, å styrke samordningen og strukturen i egen virksomhet. Innholdet i ovennevnte prosjekter 
vil bli videreført i en form der styring og samordning styrkes. En positiv faktor ved omleggingen vil 
være at rapportering av denne delen av virksomheten forenkles. 

Konkret vil alle ovenfor nevnte delprosjekter slås sammen til «Giellasiida manat. 

Språksenteret vil støtte barnehagene som tidligere. I tillegg ønsker vi å skape en arena der foreldre 
kan møtes for å øke egen språkkompetanse i «Giella- ja duodjikafea». 

Giellasiida nuorat 
Ungdom i Kåfjord mangler et tilbud der de kan møtes der samisk er en naturlig del. Språksenteret 
tenker seg at ungdom kan møtes for å arbeide med duodji, spille spill, gjøre lekser eller bare for å 
møte andre. «Giella- ja duodjekafea» vil være en slik arena med permanent ukentlig aktivitet 
gjennom hele året. Eget personell vil delta aktivt. 

 

Ung scene 
Samisk språksenter er kontaktet av prosjektet «Ung scene». Dette er initiert av Hålogaland 
Amatørteaterselskap (HATS). Prosjektet er et resultat av flere års samtaler mellom en rekke aktører 
der ulike terskler for å utvikle mål, metoder og samarbeidsløsninger er identifisert. Særlig pekes det 
på at det i for stor grad brukes ressurser på ad-hoc tiltak og enkeltsøknader. 

Målet er å utvikle metoder og samarbeidsformer for i fremtiden å sikre god rekruttering av 
kunstnere, instruktører, institusjoner og ildsjeler. 

Prosjektet synes å være særlig interessant for Samisk språksenter da det fokuseres på film- og 
scenekunst rettet mot ungdom samt at det støttes opp under gjennomføringen av profesjonelle film- 
og scenearbeidere. 

Prosjektet er igangsatt og språksenteret deltar for 2020 med en mindre andel. 

Samisk språksenter er tenkt å dekke egne lønnsutgifter for deltakelse i prosjektmøter, eventuelt egen 
prosjektkoordinator, generell vertskaps-funksjon og egnede lokaler. 

Forøvrig vises det til hovedsøknaden til prosjektet «Ung scene». 

 

Giella- ja duodjikafea 
Som det fremgår er dette tiltaket tenkt som en overbygning for ulike aktiviteter i språksenterets regi.  
Blant den voksne befolkningen i Kåfjord er det fremdeles mange som bruker samisk når de møtes. 
Men også blant voksne og eldre er det behov for arenaer der samisk kan brukes mere aktivt. Som 
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nevnt ovenfor er det mange voksne som har deltatt på kurs i ulike sammenhenger og eldre som 
mangler møtepunkter der det er naturlig å møtes. 

Lokalene er velegnet til å gjennomføre kursvirksomhet utover språk og duodji. Det er et godkjent 
kjøkken for å tilberede og videreforedle mat, noe som også kan danne naturlige arenaer for 
aktiviteter der voksne er målgruppe. 

 

Samisk språkuke i oktober og Samisk uke i februar 
Samisk språksenter arrangerer i samarbeid med andre lokale aktører Samisk språkuke og Samisk 
uke. Lokalene til Giella- ja duodjikafea er velegnet til formålene med disse. 

 

Sámi session Olmmaivággi 
Samisk språksenter har igangsatt og finansiert et nytt forprosjekt i 2020. Bakgrunnen er at det finnes 
svært mange musikkinteresserte i Kåfjord. Det er et aktivt sang/kormiljø, svært mange har spilt i 
ulike band i årenes løp og tidligere var det et aktivt trekkspillmiljø. Det finnes også teknisk 
kompetanse på lyd i nærområdet. 

Prosjektet ledes av en egen prosjektleder, deltakerne samles ukentlig i Giella- ja duodjikafeas 
lokaler og det tas sikte på at resultatet skal presenteres for publikum ved egnede anledninger. 

I forprosjektperioden (høsten 2020), vil det være nødvendig å låne inn utstyr til gjennomføring og 
mye vil måtte gjøres på frivillig basis. 

Målet er at man skal bygge opp en basisorganisasjon med prosjektledelse, innhentede 
ressurspersoner innenfor tradisjonell joik og annet, samt kompetanse på lyd eventuelt lyssetting. 
Gjennom prosjektet skal deltakerne ha gjennomført et lavterskeltilbud i samisk språk innenfor 
temaet i tillegg til å ha grunnleggende kunnskap om joik og samisk musikk. 

 

Innsats i Samiske barnehagen og grunnskolen i Manndalen 
I Evaluering av samisk språk i Kåfjord trekkes følgende punkter frem:  

Kommunen tilfredsstiller i stor grad de formelle kravene som gjelder for tilrettelegging av samiske 
språktilbud i flg. Sameloven, Barnehageloven, Opplæringsloven, Kunnskapsløftet i samisk og 
Forvaltningsloven. Det er likevel slik at flere av tilbudene må styrkes, for at kommunen skal 
oppfylle målet om å beholde samisk som et levende, fungerende daglig språk, oppfylle mål i eget 
planverk og nasjonalt lovverk som omhandler samisk språk.  

 • Fossen barnehage er underveis til å bli en samisk førstespråksbarnehage, men det kreves tiltak for 
å styrke tilbudet. Det er svært viktig både for å sikre god startopplæring i barnehagen og for å løfte 
samiskkompetansen til barna når de møter skolen. 

 • Manndalen skole har 1. språktilbud i teoretiske fag, men pga. manglende språkressurser klarer de 
ikke å levere 1.språksundervisning på samisk i praktiske fag. 

 • Kommunen tilbyr 2. språkundervisning i samisk med 2 timer pr. uke. Tilbudet har ikke 
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tilstrekkelig omfang til at samisk blir et funksjonelt 2. språk. 

 • Kåfjord kommune bør ta et større ansvar for å etablere aktive samiske språkarenaer både i egen 
virksomhet og sammen med lag og foreninger i kommunen for å vitalisere samisk i daglig bruk.  

• Kåfjord kommune er bevisst sitt ansvar med å utgi informasjon på samisk, og det jobbes 
fortløpende med dette. Oversettelse av blant annet skjemaer er ikke ferdig, Fra og med høsten 2020 
vil de to barnehage avdelingene i Manndalen, bli sammenslått til en samisk barnehage. Dette vil 
kreve større innsats med hensyn til samisk språk, da intensjonen er at hovedspråket i barnehagen 
skal være samisk.  

Manndalen er også grunnskolen i Kåfjord med flest samisk elever. I tillegg finnes en egen samisk 
klasse, der hovedspråket i undervisning foregår på samisk.  

Disse faktorer krever en større innsats i Manndalen, spesielt med hensyn til samisk språkbruk og 
opplæring. Giella siida – samisk språksenter ser det nødvendig å gjøre en innsats for en bedre 
måloppnåelse. Fra og med 2021 ønsker Giella siida å ansette en samisk språklig resursperson i en 
50% stilling som er knyttet opp mot skolen og barnehagen i Manndalen. Videre vil skoler i 
Birtavarre og Olderdalen tilbys digitale løsninger.  
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Tospråklighetsmidlene - 3-årig aktivitetsplan 2021-2023 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 3-årig aktivitetsplan 2021-2023 

 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Tospråklighetsmidlenes aktivitetsplan 2021-2023 vedtas som forelagt. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
3-årig aktivitetsplan for tospråklighetsmidlene ble for første gang gjennomført i 2018. Planen 
rulleres hvert år. Aktivitetsplanen skal vise hvilke tiltak kommunen ønsker å gjennomføre. Det 
er Sametinget som godkjenner aktivitetsplanen.  
 
Sametinget sitt skjema er todelt. Den første delen knyttes opp mot basis- og betjeningsdelen av 
tospråklighetsmidlene, og videre opp mot kommunens lovpålagte oppgaver. Den andre delen 
knyttes opp mot kommunens språkutviklingstiltak, som igjen har et hovedfokus på barn og 
unge. 

Vurdering: 
Aktivitetsplanen 2021- 2023 – kommunens lovpålagte oppgaver tar utgangspunkt i Samelovens kap. 
3. – Samisk språk, §§ 3-1 – 3-12, men omfatter ikke samisk rettsvesen og individuelle kirkelige 
tjenester. Kommunes overordna tospråklighetsplan 2018-2020 er sentral, samt foreløpig 
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samarbeidsavtale mellom Kåfjord kommune og Sametinget. For øvrig vises det til de enkelte punkt 
med utdypning i vedlagt aktivitetsplan.  
 
Denne delen er pris- og lønnsjustert.  
 
Del II, tospråklighetsmidlenes utviklingstiltak 2021-2023, tar utgangspunkt i Overordna 
tospråklighetsplan 2018-2020 og Foreløpig samarbeidsavtale med Sametinget. Administrasjon har 
involvert ledere og mellomledere i arbeidet med oppsett av tiltak for perioden 2021-2023. Tiltakene 
er i hovedsak retta mot prioritert gruppe barn og unge. Tiltakene er ikke satt i prioritert rekkefølge.  
 
Ett omsøkt tiltak i planen, Dáppego, er overført fra Kåfjord kulturskole til Kåfjord bibliotek. Det er 
det desidert kostnadskrevende tiltaket som er i aktivitetsplanen. Utgangspunktet for tiltaket er lokal 
krigshistorie, spesielt med fokus på Spåkenes kystfort og fangeleirene I Djupvik. Årsaken til 
overføringen er at tiltaket har endra retning fra ha et fokus på praktisk bruk av samisk språk for 
hovedsakelig barnehage og grunnskole og formidling gjennom drama- og teaterverksteder til en 
digital satsning mot et bredere publikum.  
 
Denne delen er ikke pris- og lønnsjustert for perioden 2022-2023. 
 
Kåfjord kommune gjennomfører nå en evaluering av samisk språk i Kåfjord. Evalueringen er ikke 
ferdigstilt pr dato. Ett av punktene i evalueringen er at evaluator kommer med forslag på tiltak i 
forhold til sine funn. Når evalueringen er ferdigstilt skal overordnet tospråklighetsplan rulleres.  
 
Med bakgrunn i dette er vedlagt aktivitetsplan lagt opp på samme måte som tidligere. Det som er tatt 
hensyn til i forhold til evalueringen som gjennomføres nå er at det er søkt om mer midler til 
Giellasiida sin aktivitet knytta til den samiske barnehagen Fossen og Manndalen skole som har 
desidert flest elever med samisk i sin fagkrets, samt 1.språksundervisning. Det er vurdert slik at 
endringer i fokus og strategier må sees på i lys av funn og foreslåtte tiltak som fremkommer i 
evalueringen av samisk språk.   
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Doaibmplána suohkaniidda/gielddaide 2021-2023/  

Aktivitetsplan for kommunen 2021-2023 

 

Guovttegielatvuođadoarjagat suohkaniidda/gielddaide 

Skovvi sáddejuvvo Sámediggái ovdal 31.08.20 

Tospråklighetsmidler til kommuner 

Skjema sendes til Sametinget innen 31.08.20 
 

Dieđut suohkana/gieldda birra/ Opplysninger om kommunen: 

Suohkan/gielda/Kommune:  
Gáivuona suohkan Kåfjord kommune 
Kaivuonon komuuni 

 

Gulahallanolmmoš/Kontaktperson: Inger M. Åsli 

Čujuhus/Adresse:  
Postboks 74, 9148 
Olderdalen/Dálusvággi 

 

Telefuvdna/Telefon: 77 71 92 32/ 
995 52 312 

 

E-boasta/E-post: 
inger.marie.asli@kafjord.kommune.no 

 

Organisašuvdnanummar/ 
Organisasjonsnummer: 940 363 586 
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Doaibmaplána /Aktivitetsplan 2021 

Vuođđo- ja bálvalusdoarjja / Basis- og betjeningstilskudd 

1. Suohkana/gieldda láhkageatnegahttojuvvon doaimmat 2021/ Kommunens lovpålagte oppgaver 2021 

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

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

§ 3-2. Láhkaásahusaid 
jorgaleapmi. Dieđáhusat ja 
skovit  

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

Som hovedregel skal all informasjon fra 
kommunen som særlig retter seg mot hele 
eller deler av den samiske befolkning, være 
både på norsk og samisk. Lokalt utformede 
skjemaer med tilhørende retningslinjer, 
informasjonsfoldere osv skal være både på 
norsk og samisk. Overordna 
tospråklighetsplan og kommuneplanens 
samfunnsdel skal være på norsk og samisk. 
Når det gjelder andre planer og 
pressemeldinger gjøres en konkret vurdering i 
hvert enkelt tilfelle. 
 
Annonsering og kunngjøring skal skje både på 
norsk og samisk. Det annonseres på norsk i 
norskspråklige aviser, og på samisk i 
samiskspråklige aviser og i lokalaviser. 

Lønnskostnader 
inkl. sos.utg, 
konsulent samisk 
språk og kultur: 

• 149 000 
 

Lønnskostnader 
inkl. sos.utg, 
Giellasiida: 
• 130 000 
 
Ekstern 
oversetting: 

• 100 000 
 

Annonsering i 
Ávvir og lokale 

§ 3-2 Oversettelse av regler. 
Kunngjøringer og skjema 

Lover og forskrifter av særlig interesse for hele eller deler av den 
samiske befolkning, skal oversettes til samisk. 
Kunngjøringer fra offentlige organ som særlig retter seg mot hele 
eller deler av befolkningen i forvaltningsområdet, skal skje både på 
samisk og norsk. 
Skjema til bruk overfor et lokalt eller regionalt offentlig organ i 
forvaltningsområdet skal foreligge både på samisk og norsk. Kongen 
gir nærmere regler om iverksetting av denne bestemmelsen 
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Kostnader for samiskspråklig annonsering, og 
annonsering knytta til formålet med 
tospråklighetsmidlene.  
 
Kommunen gir inntil 100 gratisabonnement på 
samiskspråklig avis til de av kommunens 
befolkning som ønsker det. Pr dato har er det 
41 abonnementer knytta til denne ordningen. 
 
Fast tekst på kommunens hjemmeside skal 
være på samisk og norsk. Det samme gjelder 
faner, underfaner, snarveier m.m. Dette 
gjelder også lokalt utformede skjemaer, 
retningslinjer m.m.  
 
Artikler skal oversettes fortløpende, så langt 
det er kapasitet. Alle artikler skal finnes både 
på norsk- og samiskspråklig side. Dette for å 
sikre lik informasjon. Samisk språksenter har 
et særlig ansvar for oversetting av tekst til 
samisk. Rutinebeskrivelse etableres for dette.  
 
Samisk språksenter bidrar i den grad de har 
kapasitet til oversetting fra norsk til samisk. 
Ekstern oversetting ved behov.  
 

aviser: 

• 130 000 
 

Gratisbonnement 

• 62 000 

§ 3-3.  Vuoigatvuohta oažžut 
vástádusa sámegillii. 

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

Det antas at Kåfjord kommune fortsatt vil ha 
få skriftlige og muntlige henvendelser på 
samisk. Skriftlige henvendelser blir besvart på 
samisk. I disse tilfellene bistår Kåfjord 
kommunes samiske språksenter med 
oversetting til samisk. Samisk språksenter 

Lønnskostnader 
inkl. sos.utg, 
konsulent språk 
og kultur:  
• 83 000 
 

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

bistår også ved behov for tolk.  Lønnskostnader 
inkl. sos.utg, 
Giellasiida: 
• 70 000 
 

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

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

Inntil en oppnår god nok samiskkompetanse 
blant ansatte er det være mulighet å benytte 
kvalifisert tolk eller bruk av fjernkonsultasjon 
med samiskspråklig personell. Dette for å 
imøtekomme samiske brukeres rett til å bli 
betjent på samisk om de ønsker det. Retten til 
å bruke samisk språk i møte med helse- og 
omsorgstjenesten skal informeres om, også 
muntlig, ved oppstart av tjeneste. 
 
Informasjon gis barnefamilier allerede før 
barna er født. Skal informeres om retten til og 
mulighet for å lære å utvikle samisk språk hos 
barn. 
 
Iverksetting av «Plan for tilrettelagt og 
likeverdig tjenestetilbud til den samiske 
befolkningen i Helse- og omsorgsetaten i 
Kåfjord kommune». Arbeid med planen 
startes opp i 2019. 
 

Viser til § 3-9: 
Fordeling 
merarbeid 
kommunal 
forvaltning 

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

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

§ 3-7. Vuoigatvuohta 
oahppovirgelohpái 

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

Målsettingen er å bygge opp kommunens 
kompetanse i samisk ved alle av kommunens 
virksomheter. Kompetanseheving i samisk må 
legges inn i årshjulet i de ulike avdelingene i 
kommunen. Et sentralt virkemiddel er Samisk 
språksenter som undervisnings- og 

Lønnskostnader 
inkl. sos.utg, 
konsulent språk 
og kultur:  
• 149 000 
 § 3-7 Rett til Tilsatte i et lokalt eller regionalt offentlig organ i 

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

kompetansesenter i samisk i Kåfjord. 
Opplæring i samisk språk til voksne skal 
fortsatt være et prioritert område. 
 
 
Lønnskostnadene i forbindelse med 
samiskopplæring dekkes over 
tospråklighetsmidlene, hvis det ikke finnes 
annen finansiering. 
 
Hospitering ved en samiskspråklig 
virksomhet/avdeling kan også vurderes som 
opplærings arena ved opparbeiding av 
kompetanse i samisk. 
 
Kommunalt ansatte som får permisjon med 
lønn for å delta på 
kurs/studier/hospitering/praksisplass i samisk 
språk plikter å bruke sin språkkompetanse i 
arbeidsgivers virksomhet, samt delta i språklig 
oppfølging, eks. Giellaboddu. Bindingstid og 
dekning av kostnader knytta til 
kurs/studier/hospitering (avgifter, transport, 
materiell mv) er ihht kommunens 
permisjonsreglement. 
 
Ansatte i Kåfjord får uttelling for relevant 
videreutdanning tatt ved universitet, høyskole 
eller annen godkjent utdanningsinstitusjon: 
•60 stp. eller tilsvarende: 20 000 
•45 stp. eller tilsvarende: 15 000 
•30 stp. eller tilsvarende: 10 000 

Lønnskostnader 
inkl. sos.utg, 
Giellasiida: 
• 300 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utdanningspermi
sjoner: 

• 700 000 
Inkl. materiell, 
avgift, kjøring, 
ekskursjons-
kostnader. 
 
 
 
 
Kompetanse-
tillegg: 

• 20 000 
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•15 stp. eller tilsvarende: 5 000 
 
 
Realkompetanse samisk: 5 000 
Samisk språksenter forestår språktesting av 
ansatte i forhold til realkompetanse samisk. 
 
Kompetansetillegget går over de ulike 
virksomhetenes budsjett. Det er kun det 
første året at kostnaden belastes på dette 
kapitlet.  
 

 
 
 
 
 
 

§ 3-8. Vuoigatvuohta oažžut 
oahpu sámegielas 

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

Elever i kåfjordskolen har rett til opplæring i 
samisk i grunnskolen jfr. Opplæringsloven. 
 
Arbeide aktivt med å stimulere til 
kompetanseheving i samisk, i tillegg til 
styrking av ansattes kunnskap om lokal og 
genrell samisk kultur, samt kunnskap 
tospråklighet. 
 
Fortsatt fokus på etablering en sterk 
språkbadsmodell i 2.språksundervisningen i 
grunnskolen. Knyttes opp mot helhetlig plan 
for barnehage og grunnskole. 
 
Foreldre skal gjøres kjent med retten til 
samisk opplæring i den videregående skole. 
 
Foreldre skal gjøres kjent med retten til 
samiskopplæring i grunnskolen allerede når 
barna er i sitt siste barnehageår, ogi god tid 

Viser til § 3-9: 
Fordeling 
merarbeid 
kommunal 
forvaltning 

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

§ 3-9. Sámegiella gieldda 
hálddahusas 

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

Kåfjord kommunestyre har bestemt at samisk 
er likestilt med norsk i hele den kommunale 
forvaltning. 
 
I denne kategorien kommer øvrige utgifter 
knytta til tospråklig forvaltning. Det omfatter 
øvrige administrative kostnader knytta til 
forvaltning og administrasjon av dette feltet. 
Det være seg møter og møtekostnader, reiser, 
abonnement, husleie, kontorutgifter, 
kontingenter, lisenser m.m. 
 
Det kan også nevnes at Kåfjord kommune har 
et Samepolitisk utvalg bestående av 5 
medlemmer  
 
Kåfjord kommune bidrar også til ulike tiltak i 
forhold til barnehage og skole. Eksempler kan 
være samiske medier i biblioteket, dekning av 
ekstra transportkostnader for barnehage og 
skole i Olderdalen/Birtavarre til 
aktiviteter/tiltak i Manndalen som også 
omfatter samisk språk- og kulturutvikling. 
Aktiviteter /tiltak i tilknytning til Samefolkets 
dag, teaterforestillinger i regi av Beaivváš og 
andre tiltak som kommer på toppen av 
ordinær barnehagehverdag og 
grunnskoleundervisning og som bidrar til å 
fremme, styrke og synliggjøre samisk språk og 
kultur spesielt knytta til målgruppa barn og 

Lønnskostnader 
inkl. sos.utg, 
konsulent språk 
og kultur:  

• 329 000 
 

Lønnskostnader 
inkl. sos.utg, 
Giellasiida: 
• 50 000 
 
 
 
Andre 
administrative 
kostnader/andre 
tiltak: 

• 421 000 
 
 
• 110 000 
Bla dekker: 
Husleie, 
kontingenter, 
lisens data, 
leasing 
kopimaskin, porto 
og svar ut 
tjeneste. 
 

§ 3-9 Samisk i den kommunale 

forvaltning 

Kommunestyret kan bestemme at samisk skal være likestilt med 
norsk i hele eller deler av den kommunale forvaltning. 
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unge.   
 
Andre administrative kostnader i den 
kommunale administrasjon – omfatter 
merarbeid i tilknytning til at Kåfjord er 
underlagt samelovens språkregler – kap. 3 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Merarbeid 
kommunal 
forvaltning: 

• 500 000 
 
Fordeler seg slik: 
Komm.dir. 10% 
Drift/Utvikl. 20% 
Regnskap 10% 
Lønn/pers. 10 % 
Service/IT 20 % 
Helse 10% 
Oppvekst 20 % 
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2. Suohkaniid/Gielddaid giellaovdánahttinbargu 2021/Kommunens språkutviklingsarbeid 2021 

Ovddidandoarjja/Utviklingstilskudd 

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

Mánáidgardimánáide/Tiltak for barnehagebarn  
 

Doaibmabijut /Tiltak Mihttu/Ulbmil/Mål/formål Bušeahtta/Budsjett  
 

 Språkstøtte for barn i barnehage og i grunnskole, 
spesielt samisk barnehage Fossen og samiskelevene på 
Manndalen skole i fokus.  Ressurs for personalet. 
 
Ansvarlig: Samisk språksenter 
 
 

Styrke arbeidet med samisk språkutvikling i barnehage og i 
grunnskole, og overgangen mellom disse. 
 

400 000 
 
Del av lønnskostnad inkl. 
sos.utgifter: 
 

 
 
 

 Giellačeahppi - Ekstra språkressurs som har som 
oppgave og være i våre tre barnehager i Kåfjord 
kommune. Bruke samisk språk med barn og voksne. Det 
er stort behov å styrke det samiske språket i 
barnehagene i kommunen. 
 
Ansvarlig: Etatsleder for oppvekst. 
 
 

Språkstyrking i barnehagene i Kåfjord. 
 

250 000 
 
Del av lønnskostnad inkl. 
sos.utgifter: 
 

 
 
 

 Kursstøtte (lønnskompensasjon) – målgruppe: foreldre 
med barn i barnehage og i grunnskolen som har samisk i 
fagkretsen. Dette formålet knyttes sammen med 
kursstøtte til nært pårørende til demenssyke.  

Øke samisk språkkompetanse hos målgruppa. Formået er 
at de har mulighet å tilegne seg kompetanse til et visst nivå 
og videre kunne fungere som språkressurs. 
 

 
150 000 
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Ansvarlig: Konsulent for samisk språk og kultur 
 
 

Retningslinjer revidert 30.4.2018. 
 
Inntil kr. 50 000 pr kurs 
 

 Stipendordning med bindingstid for de som kan samisk 
(samisk nivå 1 eller 2 fra 
videregående/morsmålsbrukere/tidligere 
kursdeltakere) og ønsker å ta (samisk) 
barnehagelærerutdanning (Kautokeino) 
 
Ansvarlig: Etatsleder for oppvekst 
 
 

• Vitalisere samisk språk 

• Styrke samisk språkkompetanse i barnehagene 

Retningslinjer vedtatt 14.6.2018. 
Min 30 stp pr sem.: 25 000 

Ml 15 og 29 stp pr. sem.: 15 000 

Ml 10 – 14 stp pr. sem.: 5 000 

 

25 000 

 

Ordningen sees i sammenheng 

med stipendordning for 

allmenlærer-utdanning. 

 

 

 

 
 

 Sang- og fortellerstund på samisk 2 - 3 ganger i året på 
Kåfjord helsetun, med spesielt fokus på lokal og samisk 
musikk og kultur. Kåfjord kulturskole organiserer et 
opplegg som involverer alle barnehagene i kommunen. 

Kulturskolen ønsker å ha en digital samlingsstund der 
barnehagebarn og eldre på helsetunet møtes via en 
digital portal, både med livestreaming og evt. opptak 
som kan vises i etterkant. 

Ved en evt. oppmykning av smittevern, vil det på sikt 
være aktuelt å samle barn og eldre i et egnet lokale ved 
helsetunet, og deretter holde sang- og fortellerstunden 
i fellesskap. 

 For at barna fra de ulike barnehagene kan møtes for å 
gjøre opptak/streame, er det nødvendig å inkludere 
skysskostnader for å få gjennomført dette tiltaket. 

 Ansvarlig: Kåfjord kulturskole 

Målet med tiltaket er å skape en arena for møte mellom 
generasjoner. Verktøyet er sang og musikk. Vi vil synge på 
samisk, men også på norsk og kvensk.  
 
Barna vil i en slik setting få økt fokus på vår flerspråklige 
tilhørighet, i tillegg til å møte eldre som selv har levd og 
lever i et flerspråklig samfunn. Beboerne på Kåfjord 
helsetun vil få anledning til å møte barn fra våre ulike 
bygder.  
 
Forskning viser at sang og musikk har en utelukkende 
positiv helseeffekt for alle. Eldre med demens har et 
spesielt stort utbytte av å delta i musikkaktiviteter. 
 
 
 
 
 
 

Transportutgifter: 

6 turer á 6000 

36 000 

 

Streaming/etter-arbeid/utstyr: 3 

oppdrag: 30 000 

 

Honorar/bevertning/utstyr: 35 000 

 

101 000 
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Skuvlaohppiide/Tiltak for grunnskolebarn  
 

Doaibmabijut/Tiltak  Mihttu/Ulbmil/Mål/formål Bušeahtta/Budsjett  
 

 Kursstøtte (lønnskompensasjon) – målgruppe: foreldre 
med barn i barnehage og i grunnskolen som har samisk i 
fagkretsen. Dette formålet knyttes sammen med 
kursstøtte til nært pårørende til demenssyke. 
 
Ansvarlig: Konsulent for samisk språk og kultur 

Øke samisk språkkompetanse hos målgruppa. Formået er 
at de har mulighet å tilegne seg kompetanse til et visst nivå 
og videre kunne fungere som språkressurs. 
 
Retningslinjer revidert 30.4.2018. 
 
Inntil kr. 50 000 pr kurs. 
 
 
 

Se over  

 Stipendordning med bindingstid for de som kan samisk 
(samisk nivå 1 eller 2 fra 
videregående/morsmålsbrukere/tidligere 
kursdeltakere) og ønsker å ta (samisk) lærerutdanning 
(Kautokeino) 

 
Ansvarlig: Etatsleder oppvekst 

• Vitalisere samisk språk 
• Gi samiskspråklig opplæringstilbud etter sterk 

språkbadsmodell 
 

Retningslinjer vedtatt 14.6.2018. 
Min 30 stp pr sem.: 25 000 

Ml 15 og 29 stp pr. sem.: 15 000 

Ml 10 – 14 stp pr. sem.: 5 000 

25 000 
 
Ordningen sees i sammenheng 
med stipendordning for  
barnehagelærer-utdanning. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Prosjekt Ole-bok/Ovvlá Girji 
 Bibliotek- og kulturbussen, i samarbeid med Samisk 
språksenter besøker alle 1.klasseinger i kommunen som 
får en tospråklig (samisk/norsk) barnebok i gave fra 
Bokbamsen Ole Bok/ Ovvlá Girji. Alle skolene får også 
ett eksemplar til høytlesning i klasserommet. Boka gis i 
forbindelse med et egne arrangementer utenfor de tre 

Målet er å til god språkutvikling og øke leselyst og 
leseferdigheter på begge språk. Det er også et tiltak for å 
synliggjøre samisk språk for denne gruppen av barn. 

13 000 
 

Driftsutgifter er beregnet til 20 000 
Kostnadene omfatter 
administrasjon, lønn, drift, innkjøp 
av tospråklig barnebok, 
kunngjøring, vedlikehold og for-
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skolene i kommunen, og arrangeres i etterkant av 
6.februar hvert år. 
 
Ansvarlig: Kåfjord bibliotek 
 

sikring – buss. 
 
 

 Trespråklig eventyrturné i Nord-Troms 
Tilbudet gis alle førskolebarn og elever i 1.klasse i Nord-
Troms kommunene. Turneen er et samarbeid mellom 
Bibliotek- og kulturbussen, bibliotekene i Nord-Troms, 
Kåfjord kommunes samiske språksenter og Halti 
kvenkultursenter. Tilbudet inneholder lesestund på 
samisk, kvensk og norsk, sang og musikk og enkle 
språkkurs med fokus på setninger, tall, rim og regler 
m.m. 
 
Ansvarlig:  Kåfjord bibliotek 
 

Målet er å synliggjøre regionens trespråklige kulturarv for 
denne gruppen av barn. Det ansees som viktig å også 
synliggjøre kvensk språk og kultur i og med at det også vil 
bidra til å synliggjøre den samiske kulturarven som vi har i 
vårt område.  
 

42 000 
 

Driftsutgifter er beregnet til  
69 000.  Kostnadene omfatter 
administrasjon, lønn, drift, 
kunngjøring, vedlikehold og for-
sikring – buss. 
 

 
 

 Vinterles! Oppstart i Kåfjord i 2019. 
Vinterleskampanje rettet mot barn fra 1.-7.klasse (mulig 
tom 10.klasse) i regi av Kåfjord bibliotek /Bibliotek- og 
kulturbussen i Nord-Troms. Barna som vil delta skal lese 
minst 5 samiske bøker.  Kravet er at bøkene skal være 
på samisk språk, på norsk av klart definerbare samiske 
forfattere, oversatte fra samisk til norsk eller andre 
språk og/ eller at det skal klart definers med innhold om 
samiske forhold og kultur. Samarbeid mellom de 
samiske bibliotekbussene og Sametinget, samt 
kommunale folkebibliotek vil komme når vi har fått 
testet konseptet. 
 
Ansvarlig: Kåfjord bibliotek 

Målet er å stimulere leselys hos barn og unge, samt å bli 
bedre kjent med samiskspråklig litteratur, litteratur skrevet 
av samiske forfattere og/eller litteratur som omhandler 
samiske forhold. 

13 000 
 

Driftsutgifter er beregnet til 19 
000. Kostnadene omfatter 
administrasjon, lønn, drift, premier 
og diplom, kunngjøring.  
 
 

 

Eará doaimmat/Andre tiltak 
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Doaibmabijut/Tiltak  Mihttu/Ulbmil/Mål/formål Bušeahtta/Budsjett  
 

 Prosjektet “Dáppego?, Tääleköö?, Her? 

Ansvarlig: Kåfjord bibliotek 

Målet er å formidle prosjektets funn digitalt til lokale 
aktører, og samtidig utforske mulighetene for å bruke den 
digitale formidlingskanalen til å gjøre lokal historie, med 
spesielt fokus på samisk språk og kultur, tilgjengelig for et 
større publikum. Applikasjonen skal testes videre ut og 
utvikles med utgangspunkt i tilbakemeldinger fra 
publikum. Barn og unge har en digital kompetanse som 
prosjektet ønsker å bruke. Gjennom tilbakemeldinger i 
uttesting ønsker vi å videreutvikle det digitale verktøyet på 
en slik måte at spesielt barn og unges innspill tas med i 
utviklinga, og slik gjøre det morsommere, mer 
hensiktsmessig og mer interessant å tilegne seg 
lokalkunnskap og å lære om og bruke samisk språk. F.eks 
gjennom stedsnavn som på samisk ofte beskriver stedet, 
mens norske navn ofte ikke sier så mye om stedet.  Det vil 
også være interessant å se hvordan produktet i samarbeid 
med andre aktører kan utvikles slik at samisk språk kan 
gjøres mer tilgjengelig for flere, og sette større fokus på å 
bruke samisk i dagligtale. 
 
Prosjektet har fått støtte fra tospråklighetsmidler i 2019 og 
2020. Planen var å arrangere ulike eksternt finansierte 
formidlingsprosjekter som bygdekveld, filmkurs og 
teatercamp for ungdom i 2020. På grunn av Covid 19 er 
planene for prosjektet endret til en total digital 
formidlingsmåte. Prosjektet har også vokst til å ha et større 
og bredere nedslagsfelt og formidlingspotensiale. Høsten 
2020 tester prosjektet ut en applikasjon (prototype) til 
mobiltelefon/ipad. Planen er å teste ut applikasjonen 
sammen med publikum, spesielt barn og unge, som er en 
særlig målgruppe for prosjektet. Samisk språk vil være helt 

Prosjektleder 40 % stilling,  
300 000,- 
Produsent, praktisk administrativ 
tilrettelegging 40 % stilling,  
300 000,- 
Visuell dokumentasjon og 
formidling 20 % stilling, 200 000,- 
Administrasjonsutgifter 10%, kr. 
115 500 
Kontorlokaler: 10 000 
Teknisk tilrettelegging av appen 
(Custum Publish), 100 000,- 
Grafisk design og 
informasjonsmateriell 115 000,- 
Skilting ved Sovietfangeleiren for 
markering av start på en av app-
løypene i Djupvik  60 000,- 
Teknisk utstyr 20 000,- 
Samisk språkkonsulent 60 000,- 
 

Til sammen 1 280 500,- 
 

Prosjektet skaleres etter tilskudd 
som gis. 
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sentralt i appen- målet er at den skal kunne brukes både av 
de som har samisk som førstespråk og for de som skal 
begynne å lære samisk.  Vi ønsker et nært samarbeid med 
biblioteket og grunnskolen spesielt.  
 
I 2021 vil prosjektet arbeide videre med å videreutvikle og 
bruke dette verktøyet i formidling av funnene i prosjektet, 
og finne ut hvordan applikasjonen kan brukes i en større 
sammenheng for formidling av lokal historie, sjøsamisk 
kultur og samisk språk, med spesiell vekt på lyngensamiske 
dialekter. Den digitale formidlingsmåten vil muliggjøre 
formidling uavhengig av smitteverntiltak etc. som følger 
med pandemisituasjonen vi nå befinner oss i.  
 
På grunn av det digitale fokuset og utviklinga av digitalt 
formidlingsmateriell er det mange aktører som er 
interessert i prosjektet, både lokalt og regionalt. Aktuelle 
samarbeidspartnere i videreutviklinga er blant annet Nord-
Troms friluftsråd som med “Ut i nord”- turer legger til rette 
for økt ferdsel og bruk av uteområder/turområder. Det 
lokale sametingskontoret følger prosjektet med stor 
interesse, og ser muligheter for å benytte vårt digitale 
verktøy til formidling av for eksempel samiske 
kulturminner i området, likeså er også lokalt næringsliv 
interessert i det vi holder på å utvikle. Vi er i prosess med å 
starte et forskningssamarbeid med Universitetet i Tromsø, 
og ser at prosjektet vil kunne vokse til noe større enn det vi 
i utgangspunktet tenkte det kunne bli.    
 
I løpet av perioden har prosjektet fått en enda sterkere 
digital satsing mot et bredere publikum, grunnet 
situasjonen med Covid-19. Derfor er det mer 
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hensiktsmessig å flytte det formelle ansvaret for prosjektet 
til Kåfjord bibliotek, som har kompetanse og ansvar for å 
utvikle og drive lignende formidlingsprosjekter. Slik kan 
videre utvikling og drift av Dáppego- nå med et enda 
sterkere genreasjonsperspektiv- sikres. 

 

 Samisk/norsk salmekveld, Kåfjord helsetun, Birtavarre. 

Ansvarlig: Kåfjord menighetskontor 

 

Fremme og synliggjøre samisk samisk språk og 
kulturtradisjon i Kåfjord blant beboere og andre på Kåfjord 
helsetun, Birtavarre.  
Samisk språkarena. 
 
1 x pr måned 

19 000 
 
Omfatter kostnader knytta til 
honorar, kjøregodtgjøring og 
annonsering. 
 

 

 Samiskspråklig snakkekontakt i helse- og omsorg 
 
Ansvarlig: Leder, Kåfjord helsetun 
 
 
 
 

Samiskspråklig snakkekontakt med beboere og ansatte på 
Kåfjord helsetun, Birtavarre. 
 
 

15 000 
 
Omfatter kostnader knytta til 
honorar, kjøregodtgjøring og evt. 
bevertning.  
 
 

 

 Stipend til elever i videregåendeskole med samisk i  
Fagkretsen 
 
Ansvarlig: Konsulent samisk språk og kultur 

Stimulere til å velge samisk i fagkretsen i videregående 
skole. Ingen differensiering mellom nivå. 
 
3 000 pr stipend. 
 

22 000  

 Utdanningsstipend i samisk språk. Knyttes opp mot 
studiepoenggivende kurs i regi av 
Giellasiida/Universitetet i Tromsø/Samisk høgskole. 

Ansvarlig: Konsulent samisk språk og kultur 

Formålet er å stimulere til økt kompetanse i samisk språk 
med det formål å styrke og ivareta samisk i Kåfjord. 

10 000  

 Styrking og videre oppbygging av samisk mediestamme. 
Innkjøp av ulike samiskspråklige medier, samt medier 

Synliggjøre og styrke det samiske medietilbudet til 
befolkningen i Kåfjord. Fremme kunnskap om samisk språk 

20 000  

168



16 

 

om samiske forhold. 

Midlene kan også benyttes til andre type tiltak i 
tilknytning til biblioteket og kulturbussen eks. 
Forfatterbesøk og duodji til bruk i utstillinger og 
arrangementer. 

Ansvarlig: Kåfjord bibliotek 

 

og om samiske forhold. 

 Søkbare midler – lag, foreninger og andre 

Ansvarlig: Konsulent samisk språk og kultur 

 

Kåfjord kommune ser behovet for samarbeid med lag, 
foreninger og andre for å fremme og synliggjøre samisk 
språk og kultur i kommunen, og ser på et slikt samarbeid 
som en forutsetning for en videre positiv utvikling av 
samisk språk og kultur i kommunen. 

100 000  

 Kursstøtte (Lønnskompensasjon) til nært pårørende til 
samiskspråklige foreldre med demens.  
 
Denne knyttes sammen med kurrstøtte til foreldre med 
barn barnehage i grunnskolen som har samisk i 
fagkretsen. 
 
Ansvarlig: Konsulent samisk språk og kultur 
 

Øke samisk språkkompetanse hos målgruppa. Formået er 
at de har mulighet å tilegne seg kompetanse til et visst nivå 
og videre kunne fungere som språkressurs. 
 

Se over  
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Doaibmaplána /Aktivitetsplan 2022    

Vuođđo- ja bálvalusdoarjja / Basis- og betjeningstilskudd 

1. Suohkana/gieldda láhkageatnegahttojuvvon doaimmat 2022/ Kommunens lovpålagte oppgaver 2022 

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

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

§ 3-2. Láhkaásahusaid 
jorgaleapmi. Dieđáhusat ja 
skovit  

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

Som hovedregel skal all informasjon fra 
kommunen som særlig retter seg mot hele 
eller deler av den samiske befolkning, være 
både på norsk og samisk. Lokalt utformede 
skjemaer med tilhørende retningslinjer, 
informasjonsfoldere osv skal være både på 
norsk og samisk. Overordna 
tospråklighetsplan og kommuneplanens 
samfunnsdel skal være på norsk og samisk. 
Når det gjelder andre planer og 
pressemeldinger gjøres en konkret vurdering 
i hvert enkelt tilfelle. 
 
Annonsering og kunngjøring skal skje både 
på norsk og samisk. Det annonseres på norsk 
i norskspråklige aviser, og på samisk i 
samiskspråklige aviser og i lokalaviser. 
Kostnader for samiskspråklig annonsering, 

Lønnskostnader 
inkl. sos.utg, 
konsulent språk 
og kultur:  
• 154 000 
 
Lønnskostnader 
inkl. sos.utg, 
Giellasiida: 
• 130 000  
 
Ekstern 
oversetting: 

• 100 000 
 

Annonsering i 
Ávvir og lokale 
aviser: 

§ 3-2 Oversettelse av regler. 
Kunngjøringer og skjema 

Lover og forskrifter av særlig interesse for hele eller deler av den 
samiske befolkning, skal oversettes til samisk. 
Kunngjøringer fra offentlige organ som særlig retter seg mot hele eller 
deler av befolkningen i forvaltningsområdet, skal skje både på samisk 
og norsk. 
Skjema til bruk overfor et lokalt eller regionalt offentlig organ i 
forvaltningsområdet skal foreligge både på samisk og norsk. Kongen 
gir nærmere regler om iverksetting av denne bestemmelsen 
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og annonsering knytta til formålet med 
tospråklighetsmidlene.  
 
Kommunen gir inntil 100 gratisabonnement 
på samiskspråklig avis til de av kommunens 
befolkning som ønsker det. Pr dato har er 
det 41 abonnementer knytta til denne 
ordningen. 
 
Fast tekst på kommunens hjemmeside skal 
være på samisk og norsk. Det samme gjelder 
faner, underfaner, snarveier m.m. Dette 
gjelder også lokalt utformede skjemaer, 
retningslinjer m.m. 
 
Artikler skal oversettes fortløpende, så langt 
det er kapasitet. Alle artikler skal finnes både 
på norsk- og samiskspråklig side. Dette for å 
sikre lik informasjon. Samisk språksenter har 
et særlig ansvar for oversetting av tekst til 
samisk. Rutinebeskrivelse etableres for 
dette.  
 
Samisk språksenter bidrar i den grad de har 
kapasitet til oversetting fra norsk til samisk. 
Ekstern oversetting ved behov.  
 

• 134 000 
 

 
Gratiabonnement 

• 62 000 
 

§ 3-3.  Vuoigatvuohta oažžut 
vástádusa sámegillii. 

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

Det antas at Kåfjord kommune fortsatt vil ha 
få skriftlige og muntlige henvendelser på 
samisk. Skriftlige henvendelser blir besvart 
på samisk. I disse tilfellene bistår Kåfjord 
kommunes samiske språksenter med 

Lønnskostnader 
inkl. sos.utg, 
konsulent språk 
og kultur:  
• 88 000 § 3-3 Rett til svar på samisk Den som henvender seg på samisk til et lokalt offentlig organ i 

forvaltningsområdet, har rett til svar på samisk. Dette gjelder likevel 
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ikke ved muntlige henvendelser til tjenestemenn som utfører oppdrag 
utenfor organets kontor. 

oversetting til samisk. Samisk språksenter 
bistår også ved behov for tolk. 

Lønnskostnader 
inkl. sos.utg, 
Giellasiida: 
• 70 000 
 

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

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

Inntil en oppnår god nok samiskkompetanse 
blant ansatte må det være muligheter for å 
benytte kvalifisert tolk eller bruk av 
fjernkonsultasjon med samiskspråklig 
personell. Dette for å imøtekomme samiske 
brukeres rett til å bli betjent på samisk om 
de ønsker det. Retten til å bruke samisk 
språk i møte med helse- og 
omsorgstjenesten må informeres om, også 
muntlig, ved oppstart av tjeneste. 
 
Fokus på iverksetting av planen påbegynt i 
2019.  
 
Informasjon skal gis barnefamilier allerede 
før barna er født. Skal informeres om retten 
til og mulighet for å lære å utvikle samisk 
språk hos barn. 
 

Viser til § 3-9: 
Fordeling 
merarbeid 
kommunal 
forvaltning 

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

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

§ 3-7. Vuoigatvuohta 
oahppovirgelohpái 

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

Målsettingen er å bygge opp kommunens 
kompetanse i samisk ved alle av kommunens 
virksomheter. Kompetanseheving i samisk 
må legges inn i årshjulet i de ulike 
avdelingene i kommunen. Et sentralt 
virkemiddel er Samisk språksenter som 
undervisnings- og kompetansesenter i 
samisk i Kåfjord. Opplæring i samisk språk til 

Lønnskostnader 
inkl. sos.utg, 
konsulent språk 
og kultur:  
• 154 000 
 
Lønnskostnader 
inkl. sos.utg, 

§ 3-7 Rett til 

utdanningspermisjon 

Tilsatte i et lokalt eller regionalt offentlig organ i forvaltningsområdet 
har rett til permisjon med lønn for å skaffe seg kunnskap i samisk når 
organet har behov for slik kunnskap. Retten kan gjøres avhengig av at 
den tilsatte forplikter seg til å arbeide for organet en viss tid etter 
utdanningen. Kongen gir nærmere regler om gjennomføringen av 
disse bestemmelsene. 
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voksne skal fortsatt være et prioritert 
område. 
 
Lønnskostnadene i forbindelse med 
samiskopplæring dekkes over 
tospråklighetsmidlene, hvis det ikke finnes 
annen finansiering. 
 
Hospitering ved en samiskspråklig 
virksomhet/avdeling kan også vurderes som 
opplærings arena ved opparbeiding av 
kompetanse i samisk. 
 
Kommunalt ansatte som får permisjon med 
lønn for å delta på 
kurs/studier/hospitering/praksisplass i 
samisk språk plikter å bruke sin 
språkkompetanse i arbeidsgivers virksomhet, 
samt delta i språklig oppfølging, eks. 
Giellaboddu. Bindingstid og dekning av 
kostnader knytta til kurs/studier/hospitering 
(avgifter, transport, materiell mv) er ihht 
kommunens permisjonsreglement. Det er 
den ansattes lønn som dekkes. 
 
Ansatte i Kåfjord får uttelling for relevant 
videreutdanning tatt ved universitet, 
høyskole eller annen godkjent 
utdanningsinstitusjon: 
•60 stp. eller tilsv. : 20 000 
•45 stp. eller tilsv: 15 000 
•30 stp. eller tilsv: 10 000 

Giellasiida: 
• 300 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utdanningspermi
sjoner: 

• 700 000 
Inkl. materiell, 
avgift, kjøring, 
ekskursjonskostn
ader 
 
 
 
 
 
Kompetanse-
tillegg: 

• 20 000 
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•15 stp. eller tilsv: 5 000 
 

Realkompetanse samisk: 5 000 
Samisk språksenter forestår språktesting av 
ansatte i forhold til realkompetanse samisk. 
 
Kompetansetillegget går over de ulike 
virksomhetenes budsjett. Det er kun det 
første året at kostnaden belastes på dette 
kapitlet. 
 
Samisk språksenter har nedfelt i sin 
virksomhetsplan å arrangre Samisk 
semesteremne og snakkekurset Giellamiella. 
 
Vi kan ikke konkretisere virksomhetenes 
deltakelse på disse tilbudene, eller evt. på 
andre samiskspråklige tilbud i regi av 
eksterne aktører.  
 
I arbeidet med Overordna tospråklighetsplan 
er kompetanseplanlegging knytta til samisk 
et et tiltak.  
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§ 3-8. Vuoigatvuohta oažžut 
oahpu sámegielas 

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

Elever i kåfjordskolen har rett til opplæring i 
samisk i grunnskolen jfr. Opplæringsloven. 
 
Arbeides aktivt med å stimulere til 
kompetanseheving i samisk, i tillegg til 
styrking av ansattes kunnskap om lokal og 
genrell samisk kultur, samt kunnskap 
tospråklighet. 
 
Fortsatt fokus på etablering en sterk 
språkbadsmodell i 2.språksundervisningen i 
grunnskolen. Knyttes opp mot helhetlig plan 
for barnehage og grunnskole. 
 
Foreldre skal gjøres kjent med retten til 
samisk opplæring i den videregående skole. 
 
Foreldre skal gjøres kjent med retten til 
samiskopplæring i grunnskolen allerede når 
barna er i sitt siste barnehageår, ogi god tid 
før innskriving i grunnskolen. 
 

Viser til § 3-9: 
Fordeling 
merarbeid 
kommunal 
forvaltning 

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

§ 3-9. Sámegiella gieldda 
hálddahusas 

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

Kåfjord kommunestyre har bestemt at 
samisk er likestilt med norsk i hele den 
kommunale forvaltning. 
 
I denne kategorien kommer øvrige utgifter 
knytta til tospråklig forvaltning. Det omfatter 
øvrige administrative kostnader knytta til 
forvaltning og administrasjon av dette feltet. 
Det være seg møter og møtekostnader, 
reiser, abonnement, kontorutgifter, m.m. 

Lønnskostnader 
inkl. sos.utg, 
konsulent språk 
og kultur:  

• 334 000 
 

Lønnskostnader 
inkl. sos.utg, 
Giellasiida: 

• 50 000 

§ 3-9 Samisk i den kommunale 

forvaltning 

Kommunestyret kan bestemme at samisk skal være likestilt med norsk 
i hele eller deler av den kommunale forvaltning. 
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Vi kan også nevne at Kåfjord kommune har 
et Samepolitisk utvalg bestående av 5 
medlemmer, som også utgjør styret for 
Samisk språksenter. 
 
Kåfjord kommune bidrar også til ulike tiltak i 
forhold til barnehage og skole. Eksempler 
kan være samiske medier i biblioteket, 
dekning av ekstra transportkostnader for 
barnehage og skole i Olderdalen/Birtavarre 
til aktiviteter/tiltak i Manndalen som også 
omfatter samisk språk- og kulturutvikling. 
Aktiviteter /tiltak i tilknytning til Samefolkets 
dag, teaterforestillinger i regi av Beaivváš og 
andre tiltak som kommer på toppen av 
ordinær barnehagehverdag og 
grunnskoleundervisning og som bidrar til å 
fremme, styrke og synliggjøre samisk språk 
og kultur spesielt knytta til målgruppa barn 
og unge.   
 
Andre administrative kostnader i den 
kommunale administrasjon – omfatter 
merarbeid i tilknytning til at Kåfjord er 
underlagt samelovens språkregler – kap. 3 
 
 
 
 
 
 

 
Andre 
administrative 
kostnader/andre 
tiltak: 

• 433 000 
 
Bla dekker: 
Husleie, 
kontingenter, 
lisens data, 
leasing 
kopimaskin, porto 
og svar ut 
tjeneste.  

• 113 000 
 
Merarbeid 
kommunal 
forvaltning: 

• 515 000 
 
Fordeler seg slik: 
Komm.dir:  10% 
Drift/Utvikl. 20% 
Regnskap 10% 
Lønn/pers. 10 % 
Service/IT 20 % 
Helse 10% 
Oppvekst 20 % 
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2. Suohkaniid/Gielddaid giellaovdánahttinbargu 2022 /Kommunens språkutviklingsarbeid 2022 

Ovddidandoarjja/Utviklingstilskudd 

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

Mánáidgardimánáide doaimmat/Tiltak for barnehagebarn  
 

Doaibmabijut /Tiltak Mihttu/Ulbmil/Mål/formål Bušeahtta/Budsjett 
 

 Språkstøtte for barn i barnehage og i grunnskole, 
spesielt samisk barnehage Fossen og samiskelevene på 
Manndalen skole i fokus.  Ressurs for personalet. 
Ressurs for personalet. 
 
Ansvarlig: Samisk språksenter 
 

Styrke arbeidet med samisk språkutvikling i barnehage 
og i grunnskole, og overgangen mellom disse. 

400 000 
 
Del av lønnskostnad inkl. 
sos.utgifter: 
 

 

 Giellačeahppi – Ekstra språkressurs som har som 
oppgave å være i våre tre barnehager i Kåfjord 
kommune. Bruke samisk språk med barn og voksne. Det 
er stort behov å styrke det samiske språket i 
barnehagene i kommunen. 
 
Ansvarlig: Etatsleder for oppvekst. 
 
 
 

Språkstyrking i barnehagene i Kåfjord.  250 000 
 
Del av lønnskostnad inkl. 
sos.utgifter: 
 

 

 Kursstøtte (lønnskompensasjon) – målgruppe: foresatte Øke samisk språkkompetanse hos målgruppa. Formålet 150 000  
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med barn i barnehage og i grunnskole som har samisk i 
fagkretsen.  Dette formålet knyttes sammen med 
kursstøtte til nært pårørende til demenssyke.  
 
Ansvarlig: Konsulent for samisk språk og kultur 
 

er at de har mulighet til å tilegne seg kompetanse til et 
visst nivå, og videre kunne fungere som språkressurs.  
 
Retningslinjer revidert 30.4.2018 
 
Inntil kr. 50 000 pr. Kurs 

 Stipendordning med bindingstid for de som kan samisk 
(samisk nivå 1 eller 2 fra 
videregående/morsmålsbrukere/tidligere 
kursdeltakere, og ønsker å ta (samisk) 
barnehagelærerutdanning (Kautokeino).  
 
Ansvarlig: Etatsleder for oppvekst. 

• Vitalisere samisk språk 

• Styrke samisk språkkompetanse i barnehagene. 
 
Retningslinjer vedtatt 14.6.2018. 
Min 30 stp pr. Semester: 25 000 
Min 15  og 29 stp pr. Semester: 15 000 
Min 10-14 stp pr semester: 5 000 
 

25 000 
 
Ordningen sees i 
sammenheng med stipend 
til  allmennlærer-
utdanning. 
 
 

 

 Sang- og fortellerstund på samisk 2-3 ganger i året på 
Kåfjord helsetun, med spesielt fokus på lokal og samisk 
musikk og kultur. Kåfjord kulturskole organiserer et 
opplegg som involverer alle barnehagene i kommunen. 
 
Kulturskolen ønsker å ha en digital samlingsstud der 
barnehagebarn og eldre på helsetuner møtes via en 
digital portal, både med livestreaming og evt. opptak 
som kan vises i etterkant.   
 
For at barna fra de ulike barnehagene kan møtes for å 
gjøre opptak/streame, er det nødvendig å inkludere 
skysskostander for å få gjennomført dette tiltaket.  
 
Ansvarlig: Kåfjord kulturskole 
 
 

Målet med tiltaket er å skape en arena for møte mellom 
generasjoner. Verktøyet er sang og musikk. Vi vil synge 
på samisk, men også på norsk og kvensk.  
 
Barna vil i en slik setting få økt fokus på vår flerspråklige 
tilhørighet, i tillegg til å møte eldre som selv har levd og 
lever i et flerspråklig samfunn. Beboerne på Kåfjord 
helsetun vil få anledning til å møte barn fra våre ulike 
bygder.  
 
Forskning viser at sang og musikk har en utelukkende 
positiv helseeffekt for alle. Eldre med demens har et 
spesielt stort utbytte av å delta i musikkaktiviteter. 

Transportutgifter: 

6 turer á 6000 

36 000 

 

Streaming/etter-

arbeid/utstyr – 3 oppdrag: 

30 000 

 

Honorar/bevertning/utstyr: 

35 000 

 

101 000 

 

 

 

Skuvlaohppiide doaimmat/Tiltak for grunnskolebarn  
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Doaibmabijut/Tiltak  Mihttu/Ulbmil/Mål/formål Bušeahtta/Budsjett  
 

 Kursstøtte (lønnskompensasjon) – målgruppe: foreldre 
med barn i barnehage og i grunnskole som har samisk i 
fagkretsen. Denne knyttes sammen med kursstøtte til 
nært pårørende til demenssyke.  
 
Ansvarlig: Konsulent samisk språk og kultur. 
 

Øke samisk språkkompetanse hos målgruppa. Formålet 
er at de har mulighet til å tilegne seg kompetanse til et 
visst nivå, og videre kunne fungere som språkressurs.  
 
Retningslinjer revidert 30.4.2018 
 
Inntil kr. 50 000 pr. Kurs 
 

Se over  

 Stipendordninger med bindingstid for de som kan 
samisk (samisk nivå 1 eller 2 fra 
videregående/morsmålsbrukere/tidligere 
kursdeltakere) og ønsker å ta (samisk) lærerutdanning 
(Kautokeino) 
 
Ansvarlig: Etatsleder for oppvekst. 
 

• Vitalisere samisk pråk . 

• Styrke samisk språkkompetanse i grunnskolen. 
 

Retningslinjer vedtatt 14.6.2018. 
Min 30 stp pr. Semester: 25 000 
Min 15  og 29 stp pr. Semester: 15 000 
Min 10-14 stp pr semester: 5 000 
 

25 000 
 
Ordningen sees i 
sammenheng med 
stipendordning for 
barnehagelærer-utdanning. 
 
 

 

 Prosjekt Ole-bok/Ovvlá Girji 
Bibliotek- og kulturbussen, i samarbeid med Samisk 
språksenter besøker alle i 1.klasse i kommunen somfår 
en tospråklig (samisk/norsk) barnebok i gave fra 
bokbamsen Ole Bok/Ovvlá Girji.  
 
Alle skolene får også ett eksemplar til høŧtlesning i 
klasserommet. Boka gis i forbindelse med et eget 
arrangement utenfor de tre skolene i kommunen, og 
arrangeres i etterkant av 6.februar hvert år.  
 
Ansvarlig: Kåfjord bibliotek. 
 

Målet er å til god språkutvikling og øke leselyst og 
leseferdigheter. Det er også et tiltak for å synliggjøre 
samisk språk for denne gruppa barn. 

13 000 
 

Driftsutgifter er beregnet 
til 20 000. Kostnadene 
omfatter administrasjon, 
lønn, drift, innkjøp av 
tospråklig barnebok, 
kunngjøring, 
vedlikehold/for-sikring – 
buss. 

 

 Trespråklig eventyrturne i Nord-Troms 
Tilbudet gis alle førskolebarn og elever i 1.klasse i Nord-

Målet er å synliggjøre regionens trespråklige kulturarv 
for denne gruppen av barn. Det ansees som viktig å 

42 000 
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Troms kommunene. Turneen er et samarbeid mellom 
Bibliotek- og kulturbussen, bibliotekene i Nord-Troms, 
Kåfjord kommunes samiske språksenter og Halti 
kvenkultursenter. Tilbudet inneholder lesestund på 
samisk, kvensk og norsk, sang og musikk og enkle 
språkkurs med fokus på setninger, tall, rim og regler 
m.m. 
 
Ansvarlig: Kåfjord bibliotek 
 

også synliggjøre kvensk språk og kultur i og med at det 
også vil bidra til å synliggjøre den samiske kulturarven 
som vi har i vårt område.  
 

Driftsutgifter er beregnet 
til  
69 000.  Kostnadene 
omfatter admini-strasjon, 
lønn, drift, kunngjøring, 
vedlikehold og forsikring – 
buss. 
 

 Vinterles.! 
Vinterleskampanje rettet mot barn fra 1.-7.klasse (mulig 
tom 10.klasse) i regi av Kåfjord bibliotek /Bibliotek- og 
kulturbussen i Nord-Troms. Barna som vil delta skal lese 
minst 5 samiske bøker. Kravet er at bøkene skal være på 
samisk språk, på norsk av klart definerbare samiske 
forfattere, oversatte fra samisk til norsk eller andre 
språk og/ eller at det skal klart definers med innhold om 
samiske forhold og kultur. Samarbeid mellom de 
samiske bibliotekbussene og Sametinget, samt 
kommunale folkebibliotek vil komme når vi har fått 
testet konseptet. 
 
Ansvarlig: Kåfjord bibliotek. 
 
 
 
 
 
 

Målet er å stimulere leselyst hos barn og unge, samt å 
bli bedre kjent med samiskspråklig litteratur, litteratur 
skrevet av samiske forfattere og/eller litteratur som 
omhandler samiske forhold. 

13 000 
 

Driftsutgifter er beregnet 
til 19 000. Kostnadene 
omfatter administrasjon, 
lønn, drift, premier og 
diplom, kunngjøring. 

 

Eará doaimmat/Andre tiltak 
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Doaibmabijut/Tiltak  Mihttu/Ulbmil/Mål/formål Bušeahtta/Budsjett 
 

 Samisk/norsk salmekveld, Kåfjord helsetun, Birtavarre. 

Ansvarlig: Kåfjord menighetskontor. 
 

Fremme og synliggjøre samisk samisk språk og 
kulturtradisjon i Kåfjord blant beboere og andre på 
Kåfjord helsesenter, Birtavarre.  
Samisk språkarena. 
 
1 x pr måned. 
 

19 000 
 
Omfatter kostnader knytta 
til honorar, 
kjøregodtgjøring  og 
annonsering. 

 

 Samiskspråklig snakkekontakt i helse- og omsorg. 
 
Ansvarlig: Leder, Kåfjord helsetun 

Samiskspråklig snakkekontakt med beboere og ansatte 
på Kåfjord helsetun, Birtavarre. 
 
 

15 000 
 
Omfatter kostnader knytta 
til honorar, 
kjøregodtgjøring og evt. 
bevertning. 
 
 

 

 Stipend til elever i videregåendeskole med samisk i  
Fagkretsen 
 
Ansvarlig: Konsulent samisk språk og kultur 
 

Stimulere til å velge samisk i fagkretsen i videregående 
skole. Ingen differensiering mellom nivå. 
3 000 pr stipend. 
 

22 000  

 Utdanningsstipend i samisk språk. Knyttes opp mot 
studiepoenggivende kurs i regi av 
Giellasiida/Universitetet i Tromsø/Samisk høgskole 

Formålet er å stimulere til økt kompetanse i samisk 
språk med det formål å styrke og ivareta samisk i 
Kåfjord. 
 
 
 

10 000  

 Styrking og videre oppbygging av samisk mediestamme. 
Innkjøp av ulike samiskspråklige medier, samt medier 
om samiske forhold. 

Midlene kan også benyttes til andre type tiltak i 

Synliggjøre og styrke det samiske medietilbudet til 
befolkningen i Kåfjord. Fremme kunnskap om samisk 
språk og om samiske forhold. 

20 000  
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tilknytning til biblioteket og kulturbussen eks 
forfatterbesøk og duodji til bruk i utstillinger og 
arrangementer. 

Ansvarlig: Kåfjord bibliotek 
 

 Søkbare midler – lag, foreninger og andre 

Ansvarlig: Konsulent samisk språk og kultur 

Kåfjord kommune ser behovet for samarbeid med lag, 
foreninger og andre for å fremme og synliggjøre samisk 
språk i kommunen, og ser på et slikt samarbeid som en 
forutsetning for en videre positiv utvikling av samisk 
språk og kultur i kommunen. 
 

100 000  

 Kursstøtte (Lønnskompensasjon) til nært pårørende til 
samiskspråklige foreldre med demens.  
 
Denne knyttes sammen med kurrstøtte til foreldre med 
barn barnehage i grunnskolen som har samisk i 
fagkretsen. 
 

Ansvarlig: Konsulent samisk språk og kultur 

Øke samisk språkkompetanse hos målgruppa. Formået 
er at de har mulighet å tilegne seg kompetanse til et 
visst nivå og videre kunne fungere som språkressurs. 
 

Se over  
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Doaibmaplána /Aktivitetsplan 2023 

     Vuođđo- ja bálvalusdoarjja / Basis- og betjeningstilskudd 

1. Suohkana/gieldda láhkageatnegahttojuvvon doaimmat 2023/ Kommunens lovpålagte oppgaver 2023 

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

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

§ 3-2. Láhkaásahusaid 
jorgaleapmi. Dieđáhusat ja skovit  

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

Som hovedregel skal all informasjon fra 
kommunen som særlig retter seg mot hele 
eller deler av den samiske befolkning, være 
både på norsk og samisk. Lokalt utformede 
skjemaer med tilhørende retningslinjer, 
informasjonsfoldere osv skal være både på 
norsk og samisk. Overordna 
tospråklighetsplan og kommuneplanens 
samfunnsdel skal være på norsk og samisk. 
Når det gjelder andre planer og 
pressemeldinger gjøres en konkret 
vurdering i hvert enkelt tilfelle. 
 
Annonsering og kunngjøring skal skje både 
på norsk og samisk. Det annonseres på 
norsk i norskspråklige aviser, og på samisk i 
samiskspråklige aviser og i lokalaviser. 
Kostnader for samiskspråklig annonsering, 
og annonsering knytta til formålet med 

Lønnskostnader 
inkl. sos.utg, 
konsulent språk 
og kultur:  
• 158 000 
 
Lønnskostnader 
inkl. sos.utg, 
Giellasiida: 
• 130 000  
 
Ekstern 
oversetting: 

• 100 000 
 
 

Annonsering i 
Ávvir og lokale 
aviser: 

§ 3-2 Oversettelse av regler. 
Kunngjøringer og skjema 

Lover og forskrifter av særlig interesse for hele eller deler av den 
samiske befolkning, skal oversettes til samisk. 
Kunngjøringer fra offentlige organ som særlig retter seg mot hele eller 
deler av befolkningen i forvaltningsområdet, skal skje både på samisk 
og norsk. 
Skjema til bruk overfor et lokalt eller regionalt offentlig organ i 
forvaltningsområdet skal foreligge både på samisk og norsk. Kongen 
gir nærmere regler om iverksetting av denne bestemmelsen 
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tospråklighetsmidlene.  
 
Kommunen gir inntil 100 
gratisabonnement på samiskspråklig avis til 
de av kommunens befolkning som ønsker 
det. Pr dato har er det 41 abonnementer 
knytta til denne ordningen. 
 
Fast tekst på kommunens hjemmeside skal 
være på samisk og norsk. Det samme 
gjelder faner, underfaner, snarveier m.m. 
Dette gjelder også lokalt utformede 
skjemaer, retningslinjer m.m. 
 
Artikler skal oversettes fortløpende, så 
langt det er kapasitet. Alle artikler skal 
finnes både på norsk- og samiskspråklig 
side. Dette for å sikre lik informasjon. 
Samisk språksenter har et særlig ansvar for 
oversetting av tekst til samisk. 
Rutinebeskrivelse etableres for dette.  
 
Samisk språksenter bidrar i den grad de har 
kapasitet til oversetting fra norsk til samisk. 
Ekstern oversetting ved behov.  
 

• 138 000 
 

Gratiabonnement 

• 62 000 
 
 
 
 
 
 
 

§ 3-3.  Vuoigatvuohta oažžut 
vástádusa sámegillii. 

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

Det antas at Kåfjord kommune fortsatt vil 
ha få skriftlige og muntlige henvendelser 
på samisk. Skriftlige henvendelser blir 
besvart på samisk. I disse tilfellene bistår 
Kåfjord kommunes samiske språksenter 
med oversetting til samisk. Samisk 

Lønnskostnader 
inkl. sos.utg, 
konsulent språk 
og kultur:  
• 90 000 
 

§ 3-3 Rett til svar på samisk Den som henvender seg på samisk til et lokalt offentlig organ i 
forvaltningsområdet, har rett til svar på samisk. Dette gjelder likevel 
ikke ved muntlige henvendelser til tjenestemenn som utfører oppdrag 
utenfor organets kontor. 
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språksenter bistår også ved behov for tolk.  Lønnskostnader 
inkl. sos.utg, 
Giellasiida: 
• 70 000 
 

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

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

Inntil en oppnår god nok 
samiskkompetanse blant ansatte må det 
være muligheter for å benytte kvalifisert 
tolk eller bruk av fjernkonsultasjon med 
samiskspråklig personell. Dette for å 
imøtekomme samiske brukeres rett til å bli 
betjent på samisk om de ønsker det. 
Retten til å bruke samisk språk i møte med 
helse- og omsorgstjenesten må informeres 
om, også muntlig, ved oppstart av tjeneste. 
 
Fokus på iverksetting av planen utarbeidet 
i 2019.  
 
Informasjon skal gis barnefamilier allerede 
før barna er født. Skal informeres om 
retten til og mulighet for å lære å utvikle 
samisk språk hos barn. 
 
 

Viser til § 3-9: 
Fordeling 
merarbeid 
kommunal 
forvaltning § 3-5 Utvidet rett til bruk av samisk 

i helse- og sosialsektoren 

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

§ 3-7. Vuoigatvuohta 
oahppovirgelohpái 

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

Målsettingen er å bygge opp kommunens 
kompetanse i samisk ved alle av 
kommunens virksomheter. 
Kompetanseheving i samisk må legges inn i 
årshjulet i de ulike avdelingene i 
kommunen. Et sentralt virkemiddel er 
Samisk språksenter som undervisnings- og 

Lønnskostnader 
inkl. sos.utg, 
konsulent språk 
og kultur:  
• 159 000 
 
Lønnskostnader 

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

kompetansesenter i samisk i Kåfjord. 
Opplæring i samisk språk til voksne skal 
fortsatt være et prioritert område. 
 
Lønnskostnadene i forbindelse med 
samiskopplæring dekkes over 
tospråklighetsmidlene, hvis det ikke finnes 
annen finansiering. 
 
Hospitering ved en samiskspråklig 
virksomhet/avdeling kan også vurderes 
som opplærings arena ved opparbeiding av 
kompetanse i samisk. 
 
Kommunalt ansatte som får permisjon med 
lønn for å delta på 
kurs/studier/hospitering/praksisplass i 
samisk språk plikter å bruke sin 
språkkompetanse i arbeidsgivers 
virksomhet, samt delta i språklig 
oppfølging, eks. Giellaboddu. Bindingstid 
og dekning av kostnader knytta til 
kurs/studier/hospitering (avgifter, 
transport, materiell mv) er ihht 
kommunens permisjonsreglement. Det er 
den ansattes lønn som dekkes. 
Ansatte i Kåfjord får uttelling for relevant 
videreutdanning tatt ved universitet, 
høyskole eller annen godkjent 
utdanningsinstitusjon: 
•60 stp. eller tilsv. : 20 000 
•45 stp. eller tilsv: 15 000 

inkl. sos.utg, 
Giellasiida: 
• 300 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utdanningspermi
sjoner: 

• 700 000 
Inkl. materiell, 
avgift, kjøring, 
ekskursjons-
kostnader 
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•30 stp. eller tilsv: 10 000 
•15 stp. eller tilsv: 5 000 

 
Realkompetanse samisk: 5 000 
Samisk språksenter forestår språktesting av 
ansatte i forhold til realkompetanse 
samisk. 
 
Kompetansetillegget går over de ulike 
virksomhetenes budsjett. Det er kun det 
første året at kostnaden belastes på dette 
kapitlet. 
 
Samisk språksenter har nedfelt i sin 
virksomhetsplan å arrangre Samisk 
semesteremne og snakkekurset 
Giellamiella. 
 
Vi kan ikke konkretisere virksomhetenes 
deltakelse på disse tilbudene, eller evt. på 
andre samiskspråklige tilbud i regi av 
eksterne aktører.  
 
I arbeidet med Overordna 
tospråklighetsplan er 
kompetanseplanlegging knytta til samisk et 
et tiltak.  
 
 
 
 

 
 
 
Kompetanse-
tillegg: 

• 20 000 
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§ 3-8. Vuoigatvuohta oažžut 
oahpu sámegielas 

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

Elever i kåfjordskolen har rett til opplæring 
i samisk i grunnskolen jfr. Opplæringsloven. 
 
Arbeides aktivt med å stimulere til 
kompetanseheving i samisk, i tillegg til 
styrking av ansattes kunnskap om lokal og 
genrell samisk kultur, samt kunnskap 
tospråklighet. 
 
Fortsatt fokus på etablering en sterk 
språkbadsmodell i 2.språksundervisningen i 
grunnskolen. Knyttes opp mot helhetlig 
plan for barnehage og grunnskole. 
 
Foreldre skal gjøres kjent med retten til 
samisk opplæring i den videregående 
skole. 
 
Foreldre skal gjøres kjent med retten til 
samiskopplæring i grunnskolen allerede 
når barna er i sitt siste barnehageår, ogi 
god tid før innskriving i grunnskolen. 
 

Viser til § 3-9: 
Fordeling 
merarbeid 
kommunal 
forvaltning 

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

§ 3-9. Sámegiella gieldda 
hálddahusas 

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

Kåfjord kommunestyre har bestemt at 
samisk er likestilt med norsk i hele den 
kommunale forvaltning. 
 
I denne kategorien kommer øvrige utgifter 
knytta til tospråklig forvaltning. Det 
omfatter øvrige administrative kostnader 
knytta til forvaltning og administrasjon av 
dette feltet. Det være seg møter og 

Lønnskostnader 
inkl. sos.utg, 
konsulent språk 
og kultur:  

• 344 000 
 

Lønnskostnader 
inkl. sos.utg, 
Giellasiida: 

§ 3-9 Samisk i den kommunale 

forvaltning 

Kommunestyret kan bestemme at samisk skal være likestilt med norsk 
i hele eller deler av den kommunale forvaltning. 
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møtekostnader, reiser, abonnement, 
kontorutgifter, m.m. 
 
Vi kan også nevne at Kåfjord kommune har 
et Samepolitisk utvalg bestående av 5 
medlemmer, som også utgjør styret for 
Samisk språksenter. 
 
Kåfjord kommune bidrar også til ulike tiltak 
i forhold til barnehage og skole. Eksempler 
kan være samiske medier i biblioteket, 
dekning av ekstra transportkostnader for 
barnehage og skole i Olderdalen/Birtavarre 
til aktiviteter/tiltak i Manndalen som også 
omfatter samisk språk- og kulturutvikling. 
Aktiviteter /tiltak i tilknytning til 
Samefolkets dag, teaterforestillinger i regi 
av Beaivváš og andre tiltak som kommer på 
toppen av ordinær barnehagehverdag og 
grunnskoleundervisning og som bidrar til å 
fremme, styrke og synliggjøre samisk språk 
og kultur spesielt knytta til målgruppa barn 
og unge.   
 
Andre administrative kostnader i den 
kommunale administrasjon – omfatter 
merarbeid i tilknytning til at Kåfjord er 
underlagt samelovens språkregler – kap. 3 
 
 
 
 

• 50 000 
 
Andre 
administrative 
kostnader/andre 
tiltak: 

• 445 000 
 
Bla dekker: 
Husleie, 
kontingenter, 
lisens data, 
leasing 
kopimaskin, porto 
og svar ut 
tjeneste.  

• 116 000 
 
Merarbeid 
kommunal 
forvaltning: 

• 530 000 
 
Fordeler seg slik: 
Komm.dir 10% 
Drift/Utvikl. 20% 
Regnskap 10% 
Lønn/pers. 10 % 
Service/IT 20 % 
helse 10% 
Oppvekst 20 % 
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2. Suohkaniid/Gielddaid giellaovdánahttinbargu 2023/Kommunens språkutviklingsarbeid 2023 

Ovddidandoarjja/Utviklingstilskudd 

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

Doaibmabijut /Tiltak Mihttu/Ulbmil/Mål/formål Bušeahtta/Budsjett  
 

 Språkstøtte i barnehage og grunnskole, spesielt samisk 
barnehage Fossen og samiskelevene på Manndalen 
skole. Språkressurs for personalet.  
 
Ansvarlig: Samisk språksenter 
 

Styrke arbeidet med samisk språkutvikling i barnehage og i 
grunnskole, og overgangen mellom disse. 
 

400 000 
 
Del av 
lønnskostnad inkl. 
sos. utgifter. 
 

 

 Giellačeahppi: Ekstra språkresurs som har som oppgave 
og være i våre tre barnehager i Kåfjord kommune. 
Bruke samisk språk med barn og voksne.  Det er stort 
behov å styrke det samiske språket i barnehagene i 
kommunen 
 
Ansvarlig: Etatsleder oppvekst 
 

Språkstyrking i barnehagene i Kåfjord. 250 000 
 
Del av 
lønnskostnad inkl. 
sos. Utgifter 
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 Kursstøtte (lønnskompensasjon) – målgruppe: foresatte 
med barn i barnehage og i grunnskole som har samisk i 
fagkretsen.  
 
Denne knyttes sammen med kursstøtte til nært 
pårørende til demenssyke.  
 
Ansvarlig: Konsulent samisk språk og kultur 
 

Øke samisk språkkompetanse hos målgruppa. Formået er at 
de har mulighet å tilegne seg kompetanse til et visst nivå og 
videre kunne fungere som språkressurs. 
 
Retningslinjer revidert 30.4.2018. 
 
Inntil kr. 50 000 pr kurs 
 

150 000  

 Stipendordning med bindingstid for de som kan samisk 
(samisk nivå 1 eller 2 fra 
videregående/morsmålsbrukere/tidligere 
kursdeltakere) og ønsker å ta (samisk) 
barnehagelærerutdanning (Kautokeino) 
 
Ansvarlig: Etatsleder oppvekst 
 

• Vitalisere samisk språk 
• Styrke samisk språkkompetanse i barnehagene 
•  

Retningslinjer vedtatt 14.6.2018. 
 
Min 30 stp pr sem.: 25 000 

Ml 15 og 29 stp pr. sem.: 15 000 

Ml 10 – 14 stp pr. sem.: 5 000 

 

25 000 
 
Ordningen sees i 
sammenheng med 
stipend til 
allmennlærer-
utdanning. 
 
 

 

 Sang- og fortellerstund på samisk 2-3 ganger i året på 
Kåfjord helsetun, med spesielt fokus på lokal og samisk 
musikk og kultur. Kåfjord kulturskole organiserer et 
opplegg som involverer alle barnehagene i kommunen. 
 
Kulturskolen ønsker å ha en digital samlingsstud der 
barnehagebarn og eldre på helsetuner møtes via en 
digital portal, både med livestreaming og evt. opptak 
som kan vises i etterkant.   
 
For at barna fra de ulike barnehagene kan møtes for å 
gjøre opptak/streame, er det nødvendig å inkludere 
skysskostander for å få gjennomført dette tiltaket.  
 

Målet med tiltaket er å skape en arena for møte mellom 
generasjoner. Verktøyet er sang og musikk. Vi vil synge på 
samisk, men også på norsk og kvensk.  
 
Barna vil i en slik setting få økt fokus på vår flerspråklige 
tilhørighet, i tillegg til å møte eldre som selv har levd og lever i 
et flerspråklig samfunn. Beboerne på Kåfjord helsetun vil få 
anledning til å møte barn fra våre ulike bygder.  
 
Forskning viser at sang og musikk har en utelukkende positiv 
helseeffekt for alle. Eldre med demens har et spesielt stort 
utbytte av å delta i musikkaktiviteter. 

Transportutgifter: 

6 turer á 6000 

36 000 

 

Streaming/etter-

arbeid/utstyr – 3 

oppdrag: 30 000 

 

Honorar/bevertnin

g/utstyr: 35 000 

 

101 000 
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Ansvarlig: Kåfjord kulturskole 
 

 

Skuvlaohppiide doaimmat/ Tiltak for grunnskolebarn  
 

Doaibmabijut/Tiltak  Mihttu/Ulbmil/Mål/formål Bušeahtta/Budsjett  
 

 Kursstøtte (lønnskompensasjon) – målgruppe: foreldre 
med barn i barnehage og i grunnskole som har samisk i 
fagkretsen.  
 
Denne knyttes sammen med kursstøtte til nært 
pårørende til demenssyke. 
 
Ansvarlig: Konsulent samisk språk og kultur 
 

Øke samisk språkkompetanse hos målgruppa. Formået er at 
de har mulighet å tilegne seg kompetanse til et visst nivå og 
videre kunne fungere som språkressurs. 
 
Retningslinjer revidert 30.4.2018. 

 
Inntil kr. 50 000 pr kurs 
 

Se over  

 Stipendordninger med bindingstid for de som kan 
samisk (samisk nivå 1 eller 2 fra 
videregående/morsmålsbrukere/tidligere 
kursdeltakere) og ønsker å ta (samisk) lærerutdanning 
(Kautokeino) 
 

• Vitalisere samisk språk 

• Øke samisk språkkompetanse i grunnskolen 
 

Retningslinjer vedtatt 14.6.2018: 
Min 30 stp pr sem.: 25 000 
Ml 15-29 stp pr sem.: 15 000 
Ml 10 – 14 stp pr sem.: 5 000 
 

25 000 
 
Ordningen sees i 
sammenheng med 
stipendordning for 
barnehagelære-
utdanning. 
 
 

 

 Prosjekt Ole-bok/Ovvlá Girji 
Prosjekt Ole-bok/Ovvlá Girji 
Bibliotek- og kulturbussen, i samarbeid med Samisk 
språksenter besøker alle i 1.klasse i kommunen somfår 
en tospråklig (samisk/norsk) barnebok i gave fra 
bokbamsen Ole Bok/Ovvlá Girji.  
 
Alle skolene får også ett eksemplar til høytlesning i 
klasserommet. Boka gis i forbindelse med et eget 
arrangement utenfor de tre skolene i kommunen, og 

Målet er å til god språkutvikling og øke leselyst og 
leseferdigheter. Det er også et tiltak for å synliggjøre samisk 
språk for denne gruppa barn. 

13 000 
 

Driftsutgifter er 
beregnet til 20 000. 
Kostnadene 
omfatter 
administrasjon, 
lønn, drift, innkjøp 
av tospråklig 
barnebok, 
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arrangeres i etterkant av 6.februar hvert år.  
 
Ansvarlig: Kåfjord bibliotek 
 

kunngjøring, 
vedlikehold og 
forsikring – buss. 

 Trespråklig eventyrturne i Nord-Troms 
Tilbudet gis alle førskolebarn og elever i 1.klasse i Nord-
Troms kommunene. Turneen er et samarbeid mellom 
Bibliotek- og kulturbussen, bibliotekene i Nord-Troms, 
Kåfjord kommunes samiske språksenter og Halti 
kvenkultursenter. Tilbudet inneholder lesestund på 
samisk, kvensk og norsk, sang og musikk og enkle 
språkkurs med fokus på setninger, tall, rim og regler 
m.m. 
 
Ansvarlig: Kåfjord bibliotek 
 

Målet er å synliggjøre regionens trespråklige kulturarv for 
denne gruppen av barn. Det ansees som viktig å også 
synliggjøre kvensk språk og kultur i og med at det også vil 
bidra til å synliggjøre den samiske kulturarven som vi har i vårt 
område.  
 

42 000 
 

Driftsutgifter er 
beregnet til  
69 000.  
Kostnadene 
omfatter 
administrasjon, 
lønn, drift, 
kunngjøring, 
vedlikehold og for-
sikring – buss. 
 

 

 Vinterles!  
Vinterleskampanje rettet mot barn fra 1.-7.klasse (mulig 
tom 10.klasse) i regi av Kåfjord bibliotek /Bibliotek- og 
kulturbussen i Nord-Troms. Barna som vil delta skal lese 
minst 5 samiske bøker, kravet er at bøkene skal være på 
samisk språk, på norsk av klart definerbare samiske 
forfattere, oversatte fra samisk til norsk eller andre 
språk og/ eller at det skal klart definers med innhold om 
samiske forhold og kultur. Samarbeid mellom de 
samiske bibliotekbussene og Sametinget, samt 
kommunale folkebibliotek vil komme når vi har fått 
testet konseptet. 
 
Ansvarlig: Kåfjord bibliotek 
 

Målet er å stimulere leselyst hos barn og unge, samt å bli 
bedre kjent med samiskspråklig litteratur, litteratur skrevet av 
samiske forfattere og/eller litteratur som omhandler samiske 
forhold. 

13 000 
 

Driftsutgifter er 
beregnet til 19 000. 
Kostnadene 
omfatter 
administrasjon, 
lønn, drift, premier 
og diplom, 
kunngjøring. 
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Eará doaimmat/Andre tiltak 
 

Doaibmabijut/Tiltak  Mihttu/Ulbmil/Mål/formål Bušeahtta/Budsjett  
 

 Samisk/norsk salmekveld, Kåfjord helsetun, Birtavarre. 

Ansvarlig: Kåfjord menighetskontor 

 

Fremme og synliggjøre samisk samisk språk og kulturtradisjon 
i Kåfjord blant beboere og andre på Kåfjord helsetun, 
Birtavarre.  
Samisk språkarena. 
 
1 x pr måned. 
 

19 000 
 
Omfatter 
kostnader knytta til 
honorar,  kjøre-
godtgjøring og 
annonsering.  

 

 

 Samiskspråklig snakkekontakt i helse- og omsorg. 
 
Ansvarlig: Leder, Kåfjord helsetun 

Samiskspråklig snakkekontakt med beboere og ansatte på 
Kåfjord helsetun, Birtavarre. 
 
 

15 000 
 
Omfatter 
kostnader knytta til 
honorar, kjøre-
godtgjøring og evt. 
bevertning  

 

 

 Stipend til elever i videregåendeskole med samisk i  
Fagkretsen 
 
Ansvarlig: Konsulent samisk språk og kultur 
 

Stimulere til å velge samisk i fagkretsen i videregående skole. 
Ingen differensiering mellom nivå. 
3 000 pr stipend. 
 

22 000  

 Utdanningsstipend i samisk språk. Knyttes opp mot 
studiepoenggivende kurs i regi av 
Giellasiida/Universitetet i Tromsø/Samisk høgskole. 

Formålet er å stimulere til økt kompetanse i samisk språk med 
det formål å styrke og ivareta samisk i Kåfjord. 

10 000  

 Styrking og videre oppbygging av samisk mediestamme. 
Innkjøp av ulike samiskspråklige medier, samt medier 

Synliggjøre og styrke det samiske medietilbudet til 
befolkningen i Kåfjord. Fremme kunnskap om samisk språk og 
om samiske forhold. 

20 000  
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om samiske forhold. 

Midlene kan også benyttes til andre type tiltak i 
tilknytning til biblioteket og kulturbussen eks 
forfatterbesøk og duodji til bruk i utstillinger og 
arrangementer. 

Ansvarlig: Kåfjord bibliotek 
 

 Søkbare midler – lag, foreninger og andre 

Ansvarlig: Konsulent samisk språk og kultur 

Kåfjord kommune ser behovet for samarbeid med lag, 
foreninger og andre for å fremme og synliggjøre samisk språk i 
kommunen, og ser på et slikt samarbeid som en forutsetning 
for en videre positiv utvikling av samisk språk og kultur i 
kommunen. 

100 000  

 Kursstøtte (Lønnskompensasjon) til nært pårørende til 
samiskspråklige foreldre med demens.  
 
Denne knyttes sammen med kurrstøtte til foreldre med 
barn barnehage i grunnskolen som har samisk i 
fagkretsen. 
 

Øke samisk språkkompetanse hos målgruppa. Formået er at 
de har mulighet å tilegne seg kompetanse til et visst nivå og 
videre kunne fungere som språkressurs. 
 

Se over  
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Vuolláičála/underskrift 

Namma/Navn:       

Beaivi/Dato:       

Vuolláičála/Underskrift: 

________________________________________________________________ 

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

 

Arkivsaksnr.: 2020/130 -12 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Greta Larsen 

Dato:                 11.11.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
92/20 Formannskap 19.11.2020 

 

Delegerte saker Formannskap oktober-november 2020 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Delegerte vedtak 
  
 Seleksjon: Utvalg: 15 - Delegert Formannskap, Utvalgssaksår: 2020   

 Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato Tittel Status Saksbehandler 
 FS-DEL 7991/2020 44/20 DS 23.10.2020 Ferdigattest maskingarasje med kontorfløy J John 
Johansen 
Nordlaft AS 
Vedtak:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding fra 
ansvarlig søker på oppføring av maskingarasje med kontorfløy på gnr 29, bnr 141.  
Saksutredning / Begrunnelse for vedtaket  
I innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen at 
sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. byggesaksforskriften 
§ 8-1. 
 FS-DEL 8079/2020 45/20 DS 27.10.2020 Byggetillatelse for oppføring av ny enebolig på gnr 
30, bnr 120 J John Johansen 
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Håkon Vatne 
VEDTAK:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) §§ 20-1, og 21-4 godkjennes søknad om 
byggetillatelse for oppføring av enebolig på ett plan på gnr 30, bnr 120, med oppgitt bruksareal 
(BRA) på 150m2, og bebygd areal (BYA) 178m2.  
Det vises ellers til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og godkjente erklæringer om 
ansvarsrett. 
 FS-DEL 8343/2020 46/20 DS 04.11.2020 Byggetillatelse for garasje på gnr 25, bnr 2 J John 
Johansen 
John T. Taraldsen 
VEDTAK:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) §§ 20-1, og 21-4 godkjennes søknad om 
byggetillatelse for oppføring av garasje på ett plan, med oppgitt bebygd areal (BYA) på 76m2, og 
bruksareal (BRA) på 69m2 på gnr 25, bnr 2.  
Det vises ellers til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og godkjent erklæring om 
ansvarsrett. 
 FS-DEL 8448/2020 47/20 DS 09.11.2020 Ferdigattest  J John Johansen 
Vegard Manndal 
Vedtak:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding fra 
tiltakshaver på oppføring av tilbygg til driftsbygning på gnr 30, bnr 1.  
Saksutredning / Begrunnelse for vedtaket  
I innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller 
mangler som hindrer ferdigattest, jf Byggesaksforskriften § 8-1. 
 

Vurdering: 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2015/545 -245 

Arkiv: C83 

Saksbehandler:  Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 10.11.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
93/20 Formannskap 19.11.2020 

 

Orienteringssak: Utsatt markering av Kåfjord ungdomsråd 25 år 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Tas til orientering.  
 
 
 
 

Saksopplysninger/ vurdering: 
Det vises til vedtak i PS 74/20 Søknad om støtte til markering av Kåfjord ungdomsråd 25 år, 
hvor Formannskapet vedtok å bevilge inntil kroner 50 000,- som støtte til planlagt markering i 
november 2020.  
 
Siden dette ble vedtatt -tidlig i oktober- har det skjedd endringer i planlagt markering, som 
dermed avviker fra opplysningene fremlagt i prosjektbeskrivelsen; Markeringen er bestemt 
utsatt til våren 2021. Dette er en avgjørelse tatt av arrangørene sammen. Årsaken til dette er en 
helhetsvurdering av tilgjengelige ressurser, tid og status i Kåfjord ungdomsråd. Det nevnes 
følgende: Høsten 2020 gikk Kåfjord ungdomsråd inn i et spesielt semester- samtlige 
utvalgsmedlemmer begynte da på videregående skoler. I praksis ble alle 10 spredd mellom 
Tromsø, Bardufoss, Storslett og Nordkjosbotn, noe som påvirket medlemmenes kapasitet og tid 
til å stille i møter og engasjere seg i planlagt markering. Over en periode har de valgte 
representantene til ulike utvalg i mindre og mindre grad hatt mulighet til å prioritere å møte i 
eksempelvis ungdomsrådsmøter, RUST og kommunestyret. Dette naturligvis forståelig da de 
skal sjonglere skole, jobb, reisevei og fritid. Likevel kjente med-arrangørene på at hensikten 
med dette arrangementet var at ungdomsrådet skulle ta eierskap til det, glede seg over 
planleggingen, samt være med å «dra lasset» og at man ikke var kommet helt dit. En så stor og 
viktig markering av Kåfjord ungdomsråd skal ikke planlegges for rådet, men med rådet.  
 
I tillegg hadde Kåfjord kommunes ungdomskontakt og med-arrangør av 25 års-markeringen sin 
siste dag i stillingen midt i planleggingsfasen. Dette gjorde at arrangørene mistet en betydelig 

199



ressurs inn i siste del av planleggingsfasen. Arrangørene hadde på dette tidspunktet ikke fått svar 
på alle søknader om tilskudd heller, hvilket også gjorde planleggingen noe utfordrende.  
 
Foruten de ovenfornevnte årsakene, så gjør også den pågående pandemien det vanskelig å 
arrangere en markering slik ungdomsrådet ønsket det. Dette har hele tiden gjort at man visste at 
muligheten for at man måtte endre og/ eller avlyse arrangementet i siste liten var til stede. Ikke 
bare ville det bety at ungdomsrådet ville gå glipp av sin markering, men man ville også risikere 
at en del midler ville gå tapt. Alt i alt ble det vurdert slik at det å utsette markeringen til våren 
ville være til det beste for alle parter. Ungdomsrådets nåværende representanter har sittet ut sin 
periode på 2 år til nyttår og nytt ungdomsråd vil da velges. Da ungdomsrådet er for ungdom til 
og med videregående skole, kan nåværende medlemmer stille til valg på nytt om man ønsker 
det.  
 
I ettertid har Kåfjord ungdomsråd fått innvilget støtte til planlagt markering fra RUST og Troms 
og Finnmark fylkeskommune.  
 
På vegne av ungdomsrådet ber saksbehandler Formannskapet vurdere om innvilget støtte kan 
følge med videre til ny planlagt markering våren 2021. Ungdomsrådet vil da komme tilbake med 
nye opplysninger.  
 
 
 

200



 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2019/392 -48 

Arkiv: L12 

Saksbehandler:  Bendik Fanghol 

Dato:                 04.11.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
94/20 Formannskap 19.11.2020 

 

Planprogram for kommunedelplan for Djupvik-Engenes 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Planprogram for kommunedelplan for Djupvik-Engenes 

 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Kåfjord kommune varsler oppstart av planarbeid med kommunedelplan for Djupvik-

Engenes jf. plan- og bygningsloven § 11-12. 
2. Kåfjord kommune vedtar å sende planprogram for kommunedelplan for Djupvik-

Engenes på høring i seks uker jf. plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 11-13. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Planprogram for Djupvik-Engneset var på høring i starten av 2020. Basert på de innkomne 
merknader og innspill ble plantypen endret fra områdereguleringsplan til kommunedelplan. 
Dette er i all hovedsak basert på innspill fra Troms og Finnmark fylkeskommune og 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Formannskapet vedtok denne endringen i møte 
05.05.2020. 
 
Det er nå utarbeidet nytt planprogram for plantypen kommunedelplan. Planprogrammet er 
tilpasset til de innspillene som kom i forbindelse med den forrige høringen. Det er også tatt 
hensyn til de innspillene som kom på folkemøtet i Djupvik i vinter. Det vil derfor ikke bli lag 
topp til nytt folkemøte ved denne høringen. Planprogrammet sendes uansett på høring til alle 
berørte parter, som vil få muligheten til å komme med nye innspill. Innspillene fra den forrige 
høringsrunden vil fortsatt gjelde ved det videre arbeidet. Se vedlagt planprogram. 
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Figur 1. Djupvik sett fra øst.
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Figur 2. Lyngsalpan i vest.
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ARBEIDSPROSESS
Tidligere arbeid
Kåfjord kommune skal utarbeide en kom-
munedelplan for området Djupvik - Engenes 
nord i kommunen jf. kommuneplanens areal-
del 2015-2017. Arbeidet ble påbegynt som en 
områdereguleringsplan i 2017, men grunnet 
utskifting av kommuneplanlegger har arbei-
det stanset opp. Sommeren 2019 ble arbeidet 
tatt opp igjen og prosessen ble startet på nytt. 
Tilbakemeldingene på planprogrammet for 
områdereguleringsplanen, gjorde at Kåfjord 
kommune nå velger å endre plantype til kom-
munedelplan. Dette er i all hovedsak knyttet 
til kostandene ved en kulturminneutredning 
etter kulturminnelovens § 9.
 
Dette planprogrammet fastsettes før arbeidet 
med kommunedelplanen starter.

Lovgrunnlag

”For alle regionale planer og kommuneplaner, 
og for reguleringsplaner som kan ha vesent-
lige virkninger for miljø og samfunn, skal det 
som ledd i varsling av planoppstart utarbei-

des et planprogram som grunnlag for planar-
beidet.” 

jf. PBL § 4-1, 1. ledd.

Kommunedelplan
En kommunedelplan er en plan for bestemte 
områder, temaer eller sektorer. Det kan utar-
beides kommunedelplaner for de temaer eller 
sektorer hvor man finenr det hensiktsmessig. 
Det kan også utarbeides kommuendelplaner 
for arealbruk.

Sammenlignet med en områdereguleringsplan 
er en kommunedelplan mer grovmasket. Den 
omfatter gjerne et større areal og er et verktøy 
som kommunen kan bruke for å gjøre større 
arealmessige avklaringer. En kommunedelplan 
vil ofte kreve detaljregulering før utbygging av 
nye tiltak, men kan også detaljeres for mindre 
tiltak slik at det er mulig å søke byggetillatelse 
direkte fra kommunedelplanen. I motsetning 
til en områdereguleringsplan, utløser ikke en 
kommunedelplan krav om kulturminneutred-
ning etter kulturminneloven § 9.

Planprogram

”Planprogrammet skal gjøre rede for formålet 
med planarbeidet, planprosessen med fris-

ter og deltakere, opplegget for medvirkning, 
spesielt i forhold til grupper som antas å bli 
særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli 

vurdert og behovet for utredninger.”
jf. PBL § 1-4, 2. ledd.

Planprogrammet har vært på høring og offent-
lig ettersyn i forbindelse med varsel om opp-
start av planarbeidet. Innkomne merknader 
har blitt vurdert. Planprogrammet er endret 
så mye at det sendes ut på ny høring før det 
fastsettes av planmyndigheten. Det er ikke 
innsigelsesadgang til planprogram, men re-
gionale og statlige myndigheter skal belyse 
eventuelle konflikter med nasjonale eller vik-
tige regionale hensyn i sin uttalelse til foreslått 
planprogram.
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Området Djupvik - Engenes befinner seg nord 
i Kåfjord kommune mellom fjorden og fjellene 
på grensen til Nordreisa kommune.

Europaveg 6 danner en linje gjennom planom-
rådet hvor bebyggelsen i stor grad ligger i til-
knytning til denne både øst og vest for veien. 
Området består av over 1000 meter høye fjell, 
skogkledde lier og en lang strandlinje.

Fra hele området har man utsikt mot Lyngsal-
pene som strekker seg opp i mot 1500 meter 
rett ut av fjorden.

DJUPVIK - ENGENES
Naturen i området er populær for besøkende, 
noe som bringer mange turister hit hvert år 
Dette vises også av at flere turistbedrifter har 
etablert seg i området.

Innbyggerne her er glade i nærmiljøet sitt og 
dugnadsånden står sterkt gjennom de mange 
lag og foreninger som finnes her. 

Figur 3. Planområdet i regionen.
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KOMMUNEDELPLAN
Hvorfor kommunedelplan?
Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 2017 
og legger overordnede føringer for hele kom-
munen. Denne setter rammer for nåværende 
og fremtidig arealbruk og tegner opp ønskede 
utviklingstrekk for kommunens areal.

Kommuneplanens arealdel 2015-2027 har 
ikke noe arealformål for området Djupvik-En-
genes, da dette området i dag omfattes av 
kommunedelplan for Djupvik-Nordmannvik 
fra 1995. Denne planen gjelder fortsatt i dag 
og planarbeidet for dette området ble delegert 
fra kommuneplanens arealdel til en ny plan for 
området Djupvik-Engenes, som skal erstatte 
den nåværende kommunedelplanen.

Planområdet har i dag et stort utviklingspo-
tensial som krever en helhetlig og grundig 

planlegging for å kunne realiseres på en best 
mulig måte for alle involverte parter.

Hensiken med planarbeidet er å kartlegge det-
te utviklingspotensialet og identifisere mu-
ligheter og utfordringer knyttet til dagens og 
fremtidens situasjon. Arbeidet vil på bakgrunn 
av dette bestemme en fremtidig arealutnyttel-
se som kan gjøre området Djupvik-Engenes til 
et attraktivt område for både fastboende og 
tilreisende.

Kommunedelplanen har mulighet for en høy-
ere detaljeringsgrad enn kommuneplanens 
arealdel og er derfor et godt verktøy å bruke 
i dette området, da man vil bestemme areal-
bruken mer spesifikt for å oppnå et best mulig 
resultat. Det er flere bedrifter i området inne-
for turisme og industri, noe krever omhyggelig 
planlegging, slik at alle deler av næringslivet 
kan utvikle seg i samråd med hverandre og 
innbyggerne.

Figur 4. Utsikt sørover Lyngenfjorden fra Djupvik.
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Figur 5. Planområdet i Nord-Troms

212



12

PLANAVGRENSNING
Planområdet er definert delvis av kommune-
grensen mot Nordreisa, delvis av eiendoms-
grenser og delvis av skillet mot fjellet.

Avgrensningen er basert på den gamle kom-
munedelplanen for Djupvik-Nordmannvik, 
Parsell Engenes-Spåkenes. Dette området er 
lagt inn som hensynssone i kommuneplanens 
arealdel 2015-2027 som område hvor regule-
ringsplan skal fortsette å gjelde. Området vil 
dermed erstatte den gamle planen og så gjøre 
seg gjeldende foran kommuneplanens areal-
del. Planområdet er utvidet noe i østlig retning 
for å følge eiendomsgrenser i matrikkelen.

Planområdet er rundt fem kilometer langt og 
mellom en og fire kilometer bredt. Det har en 
utstrekning i høyde fra null til rundt 400 meter 
over havet.

I nord følger planavgrensingen kommune-
grensen mot Nordreisa kommune og i sør føl-
ger avgrensningen eiendomsgrensen mellom 
eiendommene 2/3 og 2/1 øst for E6 og 2/27 
og 2/1 vest for E6. I øst følger planavgrensnin-
gen hjelpelinjen mellom eiendomsgrensene 
opp mot fjellet på rundt 400 meter over havet. 
i vest følger planavgrensingen kommunedel-
plan for Spåkenes-Engenes fra 1995 og av-
grensning satt i KPA 2015-2027.

Planområdet er 9 434 dekar stort.
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DAGENS 
SITUASJON

Planområdet i dag   s. 16
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PLANOMRÅDET I DAG
Næringsliv
Akva-Ren
Akva-Ren AS er en industribedrift som spesia-
liserer seg innen marine biprodukter.  Bedrif-
ten befinner seg i Djupvik havn, hvor de har 
fabrikk med tilhørende tankanlegg. 

Johs. H. Giæver og Djupvik fiskemottak
Johs. H. Giæver AS driver med produksjon og 
eksport av fiskeprodukter. Bedriften driver 
med tørrfisk i sine lokaler i Djupvik.
Djupvik fiskemottak er en del av Karls Fisk & 
Skalldyr AS og befinner seg i Djupvik havn.

Lyngen Lodge og Artic Lyngen Sjøcamp
Lyngen lodge og Artic Lyngen Sjøcamp er 
reiselivsbedrifter i Djupvik som driver med 
helårsturisme basert på naturen i Lyngen-
fjordområdet. De tilbyr forskjellige guidede 
aktiviterer året rundt for sine gjester.

Djupvik Nordmannvik Samvirkelag
Djupvik Nordmannvik samvirkelag er en liten 
dagligvarebutikk som ligger mellom Djupvik 

Figur 7. Akva-Ren AS driver med marine biprodukter.

Figur 8. Reiselivsbedriften Arctic Lyngen Sjøcamp.

og Nordmannvik. Butikken har åpent seks 
dager i uken.

Reiseliv
Det har de siste årene vært økende turisme i 
Nord-Troms og i Kåfjord. Turismen er i all ho-
vedsak basert på naturen i området.

På senvinteren og våren er ”Kåfjordalpene” 
populære turmål for skikjørere. Turister kom-
mer fra hele verden for bestige disse fjelltop-
pene på ski.

På sommeren er det økende bil- og sykkelba-
sert turisme langs E6. Turister kommer blandt 
annet for å fiske, gå på tur, se midnattssola, og 
se på flora og fauna. Da E6 også er eneste vei 
nordover er det mye trafikk av turister på vei 
til og fra Nordkapp.

På høsten og vinteren kommer turister fra 
hele verden for å oppleve nordlyset, mørketi-
den, snøen og kulden.
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Samferdsel
Europaveg 6 er eneste transportåre gjennom 
planområdet. denne løper sør-nord og har 
Narvik og Alta som de nærmeste byene i sør og 
nord langs veien. All trafikken som skal mel-
lom Troms og Finnmark, må passere gjennom 
planområdet, hvis den ikke tar turen gjennom 
Finland.

Veistrekningen her har en årsdøgntrafikk på 
908. Dette er et snitt basert på hele døgnet, 
hele året. Tallet vil nok være mye høyere på 
sommeren og stort sett presset sammen på 
dagtid. Det er også mye tungtransport som går 
gjennom området, herav mye fisketransport.

Det er planer om at E6 mellom Olderdalen og 
Langslett skal oppgraderes for at modulvogn-
tog skal kunne tas i bruk på strekningen Ski-
botn-Alta. 

Figur 9. Europaveg 6 er tungt traffikkert gjennom planområdet.

Det er i planområdet bakkene fra Djupvik 
og over til kommunegrensen mot Nordreisa 
som er utfordrende. Strekningen Olderda-
len-Langslett har blitt tildelt statlige midler til 
oppstart i andre periode i Nasjonal transport-
plan i perioden 2024-2029.

Det er snakk om flere ulike løsninger på opp-
graderingen av veien. Noen går ut på å for-
bedre den eksisterende veien, mens andre går 
ut på å anlegge ny trasé for veien forbi Djupvik. 
Hvilken løsning som velges her vil ha stor på-
virkning på situasjonen i Djupvik i framtiden.

Dette vil bli en viktig del av planarbeidet og vil 
sette premisser for en god del av utviklingspo-
tensialet i området. Det er usikkert når en en-
delig avgjørelse vil foreligge, noe som kan bli 
utfordrende i planarbeidet.

Figur 10. Trafikkfarlige forhold enkelte steder.

218



18

Figur 11 Vegnettet i planområdet.
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Befolkning
Det er per 1.1.2019 registrert 128 innbyggere 
i Djupvik grunnkrets, som har samme avgren-
sing som planområdet. Folketallet har holdt 
seg i intervallet 140-155 til og med 2017, før 
det de siste to årene har sunket til henholdsvis 
135 og 128. Befolkningen blir eldre og statis-
tikken viser tydelig at en stor andel av befolk-
ningen er i de øvre aldersgruppene.

Aldersfordeling
Aldersgrupper Antall personer
0-19 år 25
20-29 år 15
30-66 år 51
67 og eldre 37

Tabell 1. Aldersfordeling i planområdet. Kilde: SSB2019.

Bygningsmasse
Det er i dag registrert 105 bolighus fordelt på 
eneboliger og våningshus innenfor planom-
rådet. Det er elleve registrerte fritidsboliger. 
Dette tyder på at mange av husene som i dag 
er registrert som bolighus, ikke brukes som 
dette, da det er alt for mange hus i forhold til 
antall innbyggere i området. Mange av bolig-
husene antas derfor å bli brukt som fritidsbo-
lig eller ikke brukt i det hele tatt.

Bebyggelsen er, som vist på figur 13, stort sett 
lokalisert langs europaveg 6. Det meste av næ-
ringsvirksomhet og offentlige bygg befinner 
seg nord i planområdet.

Kåfjord kommune eier en del ferdig oppmålte 
boligtomter i Djupvik som er til salgs for dem 
som ønsker å bygge bolig her.

Det finnes ett regulert hyttefelt i Djupvik, kalt 
Myra, vedtatt i 2016. Dette befinner seg langs 
sjøen, helt nord i planområdet og er delvis ut-
bygd. Det finnes også en reguleringsplan, kalt 
Djupvik Sjøcamp, vedtatt i 2009. Denne er 
også delvis utbygd.

Figur 12 Deler av Myra hyttefelt i Djupvik.

Offentlig tjenesteyting
Det har tidligere vært skole og barnehage i 
Djupvik. Disse var i drift fram til henholdsvis 
2001 og 2009. I dag brukes den gamle skole-
bygningen som grendehus av innbyggerene til 
arrangementer i regi av privatpersoner, lag og 
foreninger.

Djupvik kirkestue ligger langs E6 og er i drift 
med gudstjenester på turnus i Kåfjord menig-
het.
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Figur 13. Temakart over bygningsfunksjoner i planområdet
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Topografi
Landskapet i planområdet er preget av høye, 
bratte fjell som i sør strekker seg helt ned til 
fjorden. I nord er landskapet mer åpent og 
utstrakt fra fjæren og inn til foten av fjellet. 
Strandlinjen er oppdyrket hvor det er mulig 
og det meste av bebyggelse befinner seg un-
der 200 meter fra fjorden. Topografien nord 
i planområdet skiller seg fra den lenger sør, 
hvor bebyggelsen er klemt mellom fjellet, E6 
og fjorden.

Grunnforhold
Grunnen består i all hovedsak av det som kal-
les Kåfjorddekket og Nordmannvikdekket. Her 
er det stort sett båndgneis men i nord- og sør-
enden finner vi henholdsvis granatkvatsglim-
merskifer og biolittskifer.

Det er mye løsmasser i området, hvorav mes-
teparten er marine strandavsetninger. Det er 
også en del områder med morenemateriale, 
skredmateriale og breelvavsetnigner.

Marin grense ligger her på rundt 60-70 meter 
over havet. All bebyggelsen er derfor innenfor 
aktsomhetsområde for kvikkleire. Dette med-
fører utfordringer knyttet til ny bebyggelse, da 
det må gjennomføres geotekniske undersøkel-
ser før byggetillatelse kan gis.

Vegetasjon
Vegetasjonen i planområdet er preget av løv-
skog i nedre del av fjellsidene. Langs strand-
linjen er det vekslende overflatedyrket- og 
fulldyrket jord i tillegg til innmarksbeite. Sko-
gen er stort sett uproduktiv, med noe skog av 
middels bonitet.

Klima
Klimaet er preget av lange mørke vintre og 
korte lyse somre. I følge Köppens klimaklas-
sifikasjon befinner området seg i sone Dfc, 
subarktisk klima.

Figur 15. Landskapet flater ut nord i planområdet.

Figur 14. Over 1000 meter høye fjell ruver i landskapet.
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Naturfare
Ras- og skredfare
Som vist på figur 16, 
preges den sørlige 
delen av planom-
rådet av flere ulike 
typer rasfare. Her 
er det hovedsa-
kelig snø-, jord- og 
flomskred som er det 
utpregede problemet. 
Det er gjennomført skredfare-
vurdering av området som omfattes 
av ras- og skredfare. Skredfarevurderingen 
gir et mer nyansert bilde av skredfaren og kla-
rerer mer areal for bebyggelse. Det er allikevel en 
del av den eksistrende bebyggelsen som omfattes av 
ras- og skredfare. Skredfarevurderingen vil bli brukt som 
grunnlagsmateriale i utarbeidelsen av planforslaget.

Fjellskred og oppskyllingshøyde
Fjellpartiene Jettan og Indre Nordnes er i bevegelse og det er fare for 
at ras herfra vil gå ut i fjorden og danne en flodbølge. Denne bølgen vil 
etter hvert nå planområdet. Oppskykllingshøyden er i NGI sin rapport 
fra 2018 beregnet til å være under to meter i hele planområdet. Dette 
gjelder for alle skred.

Kvikkleire
Som nevnt over ligger marin grense på rundt 60-70 meters høyde over 
havet. Alt areal under dette er derfor omfattet av aktsomhetsområde for 
kvikkleire, vist her mer røde prikker. I følge NVE kreves det geoteknisk 
vurdering av grunnen før tiltak kan oppføres i de områdene som omfattes 
av aktsomhetsområdet.

Naturfare - Djupvik-Engenes

20000Målestokk 1:

31.10.2019NVEAtlas

Norges vassdrags- og energidirektorat  

Postboks 5091 Majorstuen                 

0301 Oslo                                                 

tlf: 09575                                                                    

E-post: nve@nve.no

Figur 16. Naturfare i planområdet.
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3

FORMÅLET 
MED PLANEN

Formålet med kommunedelplanen    s. 26
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FORMÅLET MED 
KOMMUNEDELPLANEN
Utvikling
Det ble i arbeidet med kommuneplanens are-
aldel 2015-2027, bestemt at en ny plan skal 
utarbeides for området som er omfattet av 
kommunedelplan for Djupvik-Nordmannvik 
parsell Engenes-Spåkenes.

Det ble i KPA vedtatt at man skal planlegge for 
å få ”rett aktivitet på rett plass” og at fritid og 
turisme skal være hovedingrediensene i pla-
nen. I det følgende vil formålet med planen ut-
dypes innenfor temaene næring, bolig, fritids-
bolig og samferdsel.

Næring
I forbindelse med dagens næringsvirksomhet i 
området, vil planen legge opp til utvidelse næ-
ringsvirksomhet. Det er per i dag noe industri 
og noe reiselivsvirksomhet. Industriområdet 
er, i tråd med eksisterende reguleringsplan for 
området, tenkt utvidet med utfylling i sjø og 
videre etablering på land.

Det er i dag et reiselivsanlegg ved gambukta, 
hvor det er en oppdatert reguleringsplan. I 
forbindelse med dette anlegges foreslås det en 
utvidelse av næringsarealet langs den eksis-
terende veien.

Bolig
En viktig del av gjennomføringen av dette 
planarbeidet er å få på plass flere kommuna-
le boligtomter i planområdet. Kommunen har 
mottatt flere forespørsler om tomtekjøp i om-
rådet, i tillegg til ønske om utleieleiligheter for 
korttidsleie. Det er derfor tiltenkt etableringen 
av et boligfelt i tilknytning til Storhaugveien. 

Det vil i første omgang legges opp til 5-6 bo-
ligtomter som vil utredes tilstrekkelig for å 
kunne bygges ut med utgangspunkt i denne 
planen. Det vil i tillegg settes av areal til frem-
tidig utvidelse av boligfeltet, med krav om 
detaljregulering. Dette gjøres for å unngå for 
store kostnader knyttet til utredninger i denne 
omgang. Det skal i tillegg sikre at man ser hel-
heten ved en eventuell utvidelse av boligfeltet 
gjennom en reguleringsplan, da inngrepet og 
konsekvensene vil bli større.

Fritidsbolig
Det vil ikke bli lagt opp til tomter for fritidsbo-
liger i planforslaget.

Samferdsel
Det vil ikke bli lagt opp til nye samferdselspro-
sjekt i planen, da en framtidig ny trasé for E6 
gjennom planområdet, forventes å ta stilling 
til å løse slike utfordringer.

227



27

Oppsummert ønsker Kåfjord kommune å oppnø følgende gjennom utarbeidelsen av denne kom-
munedelplanen:

1. Sikre byggeklare boligtomter langs Storhaugveien, da ønsket om å bygge bolig i Djupvik blir 
større og større.

2. Sikre areal for framtidig utvidelse av boligfelt langs Storhaugveien.
3. Legge til rette for utvidelse og utvikling av industrinæring i forbindelse med eksisterende in-

dustriaral i Djupvik havn.
4. Legge til rette for næringsutvikling og næringsetablering i Gambukta.
5. Sikre viktige landbruksarealer innenfor planområdet.
6. Sikre viktige friluftsområder innenfor planområdet.
7. Tilrettelegge planverket for dagens og framtidens krav og behov.

Under følger en mer konkret beskrivelse av de ulike formålene med planen. Der det ikke er nevt 
spesifikt, vil det bli satt krav om detaljregulerings for alle områder. Kartet under er er grovt utkast, 
eksakt plassering, størrelse og grenser er ikke fastsatt.
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1. og 2. Boligtomter langs Storhaugveien - Felt A1 og A2
Det har de siste årene vært mange forespørsler om boligtomt i planområdet. Det er i dag regulerte 
boligtomter i planområdet vest for E6 langs veien Hammarneset. Disse tomtene er delvis utbygd 
i dag, og man ser behovet for å legge til rette for flere boligtomter for å imøtekomme framtidens 
etterspørsel. Boligtomtene er tenkt plassert langs Storhaugveien. Dette er et område er slakt hel-
lende, med fantastisk utsikt, mye sol og lite støy. Området er mer skjermet for vind og vær enn 
de eksisterende boligtomtene. Det nye boligarealet vil ligge langs kommunal vei hvor det enkelt 
kan opparbeides VVA, fiber og strøm. Det er et rolig område, skjermet fra E6, beliggende i skogen 
med utsikt sørvestover. Det er i første omgang tenkt å regulere inn 5-6 boligtomter som vil utre-
des tilstrekkelig til å kunne utbygges direkte fra denne kommunedelplanen. Disse vises med felt 
A1. I tillegg til disse tomtene vil det avsettes områder rundt til framtidig boligformål med krav 
om detaljregulering. Disse vises som felt A2. Dette grepet gjøres for å sikre forutsigbarhet i bolig-
utviklingen og for å samle framtidig bebyggelse på et område. Dette vil gi mindre inngrep, kreve 
mindre kostnader til opparbeiding og utvikling og vil kunne sikre jevn tilgang på boligtomter i 
planområdet i lang tid framover. Med krav om reguleringsplan for alt utover de første 5-6 tomte-
ne, vil det sikres forutsigbarhet og bærekraft i boligutviklingen og arealbruken. De 5-6 tomtene vil 
ha et samlet areal på 11-12 daa.

3. Utvidelse og utvikling av industriområde i Djupvik havn - Felt B
I den eksisterende reguleringsplanen for Djupvik er det regulert til industriformål på sørsiden av 
dagens havn. Det er her industriareal på begge sider av veien Gambukta. Feltet er i størrelsesor-
den 100*250 meter. 

Vest for dette industriarealet er det en grunne et godt stykke ut i sjøen. Det er på dette arealet 
tenkt å sikre mer industriareal for utvikling av Djupvik havn som et viktig industriområde i Kå-
fjord kommune. Dette grepet har kommet som et resultat av innspill fra innbyggere, næringsliv, 
politikere og administrasjon. Det kan være aktuelt med etablering av ny fritidshavn, utvidelse av 
industrihavn, utvidelse av eksisterende industri eller etableringa av ny industri.

Kåfjord kommune ser at det kan være viktig å ha tilgjengelige utfyllingsområder i forbindelse med 
store infrastrukturprosjekter. Kåfjord kommune ønsker derfor å være forberedt på dette for å 
kunne stille opp og ta i mot masser som blir til over ved for eksempel tunellsprenging. En tilrette-
leggelse av et slikt areal gjennom en kommunedelplan vil kunne gi aktører som ønsker å etablere 
seg her et større ønske til å gå i gang med en detaljregulering og konsekvensutredning av det ak-
tuelle arealet. Arealet vil ha en størrelse på anslagsvis 40-50 daa.
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4. Næringsutvikling og næringsetablering i Gambukta - Felt C
Mellom veiene Gambukta og Hammarneset befinner det seg i dag et næringsområde, regulert 
til fritids- og turistformål. Det er etter innspill fra innbyggere, sammen med et behov for mer 
næringsareal i området, lagt opp til et tilstøtende næringsareal sørøst for det eksisterende, lang 
veien Gambukta. Dette er et svært attraktivt næringsareal med kort avstad til vei, nærhet til sjøen 
og fantastisk panoramautsikt til hele Lyngenfjorden. Planområdet er et av de viktigste reiselivs-
områdene i Kåfjord kommune og man ønsker derfor å se på muligheten for å legge til rette for 
etablering av flere reiselivsaktører i området. Arealet er på rundt 7-8 daa.

5. Sikre viktige landbruksarealer
Det vil legges opp til sikring av viktige landbrukarealer i planområdet. Dette vil gjøres basert på 
innspill fra bønder som driver jorda i planområdet i tillegg til dialog med landbruksmyndigheter 
og tilgjengelig informasjon og kunnskap. Arealene vil kunne avsettes som hensynssoner i kommu-
nedelplanen. Grepet tas for å sikre viktige landbruksarealer mot framtidig nedbygging eller andre 
trusler mot arealene.

6. Sikre viktige friluftsområder
Det vil legges opp til sikring av viktige friluftsområder i planområdet. Dette vil gjøres basert på 
innspill fra innbyggere og friluftsorganisasjoner. Det vil også brukes tilgjengelig informasjon og 
kunnskap, som kommunens kartlegging av viktige friluftslivsområder. Arealene vil kunne avset-
tes som hensynssoner i kommunedelplanen. Grepet tas for å sikre viktige landbruksarealer mot 
framtidig nedbygging eller andre trusler mot arealene.

7. Tilrettelegge planverket for dagens situasjon
Det skal gjennom planarbeidet sees på hvordan man kan tilpasse den nye planen til å ivareta 
dagens situasjon i området, samtidig som den peker ut de framtidige linjene. Det er i dag et gam-
melt planverk som gjelder for området, som er utdatert. Det skal sees på ulike løsninger av ivareta-
kelse av dagens situasjon. Dette kan for eksempel være å legge inn bestemmelser om eksisterende 
bebyggelse og boligtomter og deres muligheter for utvidelse og nybygg. Det kan være å merke ek-
sisterende boligområder i kartet for å gjenspeile dagens situasjon Det kan omfatte fastsetting av 
byggegrenser mot sjø eller veg for å åpne nye muligheter eller ivareta eksisterende. Disse grepene 
tas for å unngå for mange dispensasjonssøknader. Ved et utadert planverk er terskelen lav for at 
det må kreves dispensasjon. Dette er tidkrevende, utfortusigbart, lite bærekraftig og kostbart for 
innbyggere, næringsliv og kommunen. Det vil søkes å finne løsninger som kan begrense bruken av 
dispensasjon, uten at dette går på bekostning av andre hensyn.
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BAKGRUNN FOR 
PLANARBEIDET
Bevegelser
De siste årene har det vært flere endringer og 
bevegelser i området Djupvik-Engenes. Tu-
risme har blitt en større del av hverdagen for 
innbyggerne og det har også gjort at en del 
næringsvirksomhet rundt turistene har blitt 
etablert. Fra før finnes det industrivirksomhet 
og en del landbruk. Det er mange bolighus som 
trolig benyttes som fritidsbolig. Ellers har det 
vært en del fradelinger og hyttebygging, både 
frittliggende og i hyttefelt.

De naturgitte forholdene byr på høye, spisse 
og bratte fjell som strekker seg godt over 1000 
meter over havet. Det finnes krigsminner og 
kulturminner som skal bevares og videreføres. 
Store deler av bebyggelsen i området ligger i 
strandsonen med de muligheter og begrens-
ninger det medfører.

Alle disse faktorene gjør situasjonen kom-
pleks, med mange involverte parter og hensyn 
som skal tas. Det er viktig å bruke planverk-
tøyene på en måte som gjør at de forskjellige 
aktørene kan få til en ønsket utvikling som kan 
møte dagens og fremtidens muligheter og ut-
fordringer.

Figur 18. Flere reiselivsaktører har dukket opp i området.

Figur 17. Bobilturisme er populært.
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Figur 19. Planområdet i Kåfjord.
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PLANSTATUS
Eksisterende planer i planområdet

Som vist i tabell 2, er det fem forskjellige ved-
tatte planer som i dag gjelder for hele eller 
deler av området Djupvik-Engenes. Det er to 
detaljreguleringsplaner av nyere dato som 
gjelder for henholdsvis Arctic Lyngen Sjøcamp 
og Myra hyttefelt. 

En eldre kommunedelplan for Djupvik -Nord-
mannvik, parsell Engenes-Spåkenes, omfatter 
mye av det samme planområdet som den-
ne planen. Denne gjelder for området i dag, 
gjennom bestemmelser om videreføring gitt 
i punkt 2.4.1.1.1 i Kommuneplanens arealdel 
2015-2027.

Med bestemmelser gitt i den gamle kommu-
nedelplanen, gjelder en eldre reguleringsplan 
for området rundt den gamle skolen i Djupvik. 
Planen gjelder for det meste av arealet fra Johs. 
H. Giæver sine lokaler i nord, til kirkestuen og 
den sørligste avkjørselen til havnen i sør.

Kommuneplanens arealdel 2015-2027 ble 
vedtatt i 2017 og gjelder for hele kommunen, 

Navn Plantype Ikrafttredelsesdato

Kommuneplanens areadel 2015-2027 Arealplan 14.07.2017

Djupvik - Nordmannvik Kommunedelplan 20.03.1995

Djupvik Sjøcamp Detaljregulering 27.11.2009

Myra hyttefelt, Djupvik Detaljregulering 16.06.2016

Djupvik Eldre reguleringsplan 16.05.1986
Tabell 2. Eksisterende planer i planområdet.

inkludert området Djupvik-Engenes. Plankar-
tet viser her en hensynssone, H910_7, som 
gjelder for områder hvor gjeldende planer skal 
fortsette å gjelde. Hensynssonen dekker områ-
det Djupvik-Engenes. Denne sonen ble lagt inn 
i kommuneplanens arealdel 2015-2017 for å 
legge til rette for utarbeidelsen av denne plan.

Gjennom planarbeidet skal det avklares hvil-
ke planer som skal erstattes, hvilke som skal 
videreføres og hvilke planer som har forrang 
foran andre.

Figur 20. Eldre reguleringsplan for Djupvik.
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RAMMER OG FØRINGER
Nasjonale føringer
Retningslinjer
Statlige retningslinjer for samordnet bolig-, 
areal og transportplanlegging
Statlige retningslinjer for klima og energiplan-
leging i kommunene
Rikspolitisk retningslinje T-1442 for behand-
ling av støy i arealplanlegging
NVE - Retningslinje om Flaum- og skredfare i 
arealplanar
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn 
og unges interesser i planleggingen
Rundskriv T-2/08 om barn og planlegging
Nasjonal transportplan 2018-2029
Handlingsplan for friluftsliv
Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv

Regionale føringer
Planer
Fylkesplan for Troms 2014-2025
Regional planstrategi 2016-2019
Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 
2016-2027
Regional plan for landbruk i Troms
Regional plan for handel og service i Troms 
2016-2025
Ungdommens transportplan

Strategier
Regional klima- og energistrategi for Troms 
2015-2025
Havbruksstrategi for Troms
Handlingsplan for kvensk språk og kultur i 
Troms 2017-2020
Den nordnorske kulturavtalen 2018-2021
Strategiplan for samisk språk og kulturkompe-
tanse
Eldrepolitisk handlingsplan

Kommunale føringer
Planer
Planstrategi 2020-2023
Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2025
Kommuneplanens arealdel 2015-2027
Interkommunal kystsoneplan for Lyngenfjor-
den 2015
Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og 
friluftsliv
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EIENDOMSFORHOLD
5426-1/1 5426-1/27 5426-1/55 5426-1/65 5426-1/100 5426-1/130 5426-2/55
5426-1/2 5426-1/28 5426-1/55/1 5426-1/66 5426-1/101 5426-2/1 5426-2/56
5426-1/3 5426-1/28 5426-1/55/1 5426-1/67 5426-1/101 5426-2/2 5426-2/58
5426-1/3 5426-1/29 5426-1/55/2 5426-1/67 5426-1/102 5426-2/3 5426-2/63
5426-1/3 5426-1/30 5426-1/55/2 5426-1/68 5426-1/102 5426-2/5 5426-2/64
5426-1/3 5426-1/31 5426-1/55/3 5426-1/68 5426-1/103 5426-2/6 5426-2/65
5426-1/3 5426-1/31/1 5426-1/55/3 5426-1/69 5426-1/103 5426-2/7 5426-2/65
5426-1/3 5426-1/32 5426-1/55/3 5426-1/71 5426-1/104 5426-2/8 5426-2/66
5426-1/3 5426-1/33 5426-1/55/4 5426-1/72 5426-1/105 5426-2/8/1 5426-2/68
5426-1/3 5426-1/33 5426-1/55/4 5426-1/73 5426-1/105 5426-2/8/1 5426-2/69
5426-1/3 5426-1/33 5426-1/55/5 5426-1/73 5426-1/106 5426-2/10 5426-2/73
5426-1/3 5426-1/35 5426-1/55/5 5426-1/74 5426-1/106 5426-2/11 5426-2/74
5426-1/4 5426-1/35 5426-1/55/6 5426-1/75 5426-1/107 5426-2/12 5426-2/75
5426-1/5 5426-1/35 5426-1/55/6 5426-1/75 5426-1/108 5426-2/13 5426-2/75
5426-1/6 5426-1/36 5426-1/55/7 5426-1/76 5426-1/109 5426-2/15 5426-2/76
5426-1/7 5426-1/36 5426-1/55/7 5426-1/76 5426-1/110 5426-2/15 5426-2/86
5426-1/8 5426-1/37 5426-1/55/8 5426-1/77 5426-1/111 5426-2/15 5426-2/90
5426-1/8 5426-1/38 5426-1/55/8 5426-1/78 5426-1/112 5426-2/15 5426-2/91
5426-1/10 5426-1/38 5426-1/55/9 5426-1/78 5426-1/113 5426-2/16 5426-2/92
5426-1/10 5426-1/39 5426-1/55/9 5426-1/79 5426-1/114 5426-2/16 5426-2/93
5426-1/10 5426-1/39 5426-1/55/10 5426-1/80 5426-1/115 5426-2/18 5426-2/95
5426-1/10 5426-1/40 5426-1/55/10 5426-1/80 5426-1/116 5426-2/21 5426-2/96
5426-1/10 5426-1/42 5426-1/55/10 5426-1/81 5426-1/116 5426-2/22 5426-2/98
5426-1/10 5426-1/43 5426-1/55/11 5426-1/82 5426-1/117 5426-2/23 5426-2/98
5426-1/10 5426-1/44 5426-1/55/11 5426-1/82 5426-1/117 5426-2/25 5426-2/99
5426-1/10 5426-1/45 5426-1/55/12 5426-1/82 5426-1/118 5426-2/25 5426-2/100
5426-1/11 5426-1/46 5426-1/55/12 5426-1/83 5426-1/118 5426-2/26 5426-2/102
5426-1/11 5426-1/46 5426-1/55/13 5426-1/83 5426-1/119 5426-2/27 5426-2/102
5426-1/12 5426-1/47 5426-1/55/13 5426-1/84 5426-1/120 5426-2/30 5426-2/103
5426-1/13 5426-1/47 5426-1/56 5426-1/86 5426-1/121 5426-2/32 5426-2/104
5426-1/13 5426-1/48 5426-1/57 5426-1/87 5426-1/121 5426-2/33 5426-2/105
5426-1/14 5426-1/48 5426-1/58 5426-1/90 5426-1/122 5426-2/35 5426-2/106
5426-1/16 5426-1/49 5426-1/58 5426-1/91 5426-1/122 5426-2/36 5426-2/107
5426-1/17 5426-1/49 5426-1/58 5426-1/93 5426-1/123 5426-2/43 5426-2/108
5426-1/19 5426-1/49 5426-1/58 5426-1/93 5426-1/123 5426-2/44 5426-2/110
5426-1/20 5426-1/49 5426-1/58 5426-1/94 5426-1/124 5426-2/46 5426-2/111
5426-1/21 5426-1/49 5426-1/59 5426-1/94 5426-1/125 5426-2/47 5426-2/112
5426-1/21/4 5426-1/50 5426-1/61 5426-1/95 5426-1/126 5426-2/48 5426-2/113
5426-1/21/4 5426-1/51 5426-1/61/6 5426-1/97 5426-1/128 5426-2/49 5426-2/113
5426-1/24 5426-1/52 5426-1/63 5426-1/98 5426-1/129 5426-2/50 5426-2/113
5426-1/25 5426-1/53 5426-1/63 5426-1/99 5426-1/129 5426-2/53 5426-2/113
5426-1/26 5426-1/54 5426-1/64 5426-1/99 5426-1/130 5426-2/54

Tabell 3. Gårds- og bruksnummer i planområdet.
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Figur 21. Eiendomsforhold i planområdet.
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5
PLANPROSESS 
OG 
MEDVIRKNING

Planprosess    s. 40
Organisering og fremdrift  s. 41
Medvirkning    s. 42
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PLANPROSESS
UTARBEIDE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

BEARBEIDE MERKNADER OG INNSPILL

FASTSETTE PLANPROGRAM - § 11-13

UTARBEIDE PLANFORSLAG
MEDVIRKNING FRA BERØRTE PARTER

VARSEL OM PLANOPPSTART - § 11-12 OG 11-13
HØRING OG OFF. ETTERSYN AV PLANPROGRAM

HØRING OG OFF. ETTERSYN - § 11-14

BEARBEIDE MERKNADER OG INNSPILL
LØSE EVT. INNSIGELSER

EVT. 2. GANGS HØRING OG OFF. ETTERSYN

VEDTAK KOMMUNESTYRET - § 11-15

KUNNGJØRING AV PLANEN - § 11-15

Figur 22. Illustrasjon av planprosess etter reglene i plan- og bygningslovens kapittel 12.241
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ORGANISERING OG 
FREMDRIFT
Organisering av planarbeidet

”Det kan utarbeides kommunedelplan for 
bestemte områder, temaer eller virksomhets-

områder.”
jf. PBL § 11-1, 3. ledd

Kåfjord kommune er planmyndighet, og an-
svarlig for utarbeidelse av kommunedelpla-
nen. Planen utarbeides etter reglene i plan- og 
bygningsloven, med spesifikke regler i kapittel 
11, illustrert i figur 22.

Kommuneplanlegger i Kåfjord kommune ut-
arbeider planen i samarbeid med andre i ad-
ministrasjonen, avhengig av de ulike tema det 
arbeides med.

Formannskapet er Kåfjord kommunes planut-
valg og har myndighet til å fastsette planpro-
grammet etter punkt 4.7.2c i delegeringsregle-
ment av 2009.

Figur 23. Spektakulær utsikt fra planområdet.

Fremdrift
Planprogrammet legges ut til høring og of-
fentlig ettersyn i november 2019 og fastsettes 
fortløpende etter høring er ferdig og merkna-
der er behandlet i januar 2020.

Når planprogrammet er fastsatt vil det ordi-
nære planarbeidet begynne. Det vil avholdes 
folkemøter og møter med lokalt næring- og 
foreningsliv, i tillegg til politisk og administra-
tiv deltakelse i planarbeidet.

Intensjonen med dette er å kartlegge og belyse 
alle behov, muligheter, begrensninger og kon-
flikter tidlig i prosessen. Det vil da være mulig-
het til å se områdets potensiale, berørte par-
ters ønsker og å løse konflikter på et tidlig steg 
i planarbeidet, for å unngå å støte på overras-
kelser og problemer senere i planprosessen.

Planforslaget legges ut til høring og offentlig 
ettersyn i minimum seks uker jf. PBL § 11-14. 
Dette vil annonseres i lokale aviser og på kom-
munens hjemmeside. Alle kan da komme med 
merknader til planforslaget. Merknadene vur-
deres av administrasjonen før planforslaget 
legges ut på ny høring og til offentlig ettersyn 
eller om det legges fram for formannskapet 
med tilrådning. Formannskapets vedtak over-
sendes kommunestyret for sluttbehandling. 
Uforutsette utfordringer medfører risiko for at 
fremdriftsplanen blir forskjøvet.
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”Enhver som fremmer planforslag, skal legge 
til rette for medvirkning.”

jf. PBL § 5-1, 1. ledd

Å legge til rette for medvirkning fra berørte 
parter er en svært vitkig del av planprosessen. 
Dette skal sikre at de som blir berørt av pla-
nen får påvirke utformingen av den. På denne 
måten kan man planlegge på innbyggernes be-
tingelser og oppnå bedre resultater som er i 
tråd med befolkningens ønsker.

”Kommunen har et særlig ansvar for å sikre 
aktiv medvirkning fra grupper som krever 
spesiell tilrettelegging, herunder barn og 

unge.”
jf. PBL § 5-1, 2. ledd

Det vil i planprosessen bli lagt vekt på å sikre 
medvirkning fra de som krever spesiell tilret-
telegging, og barn og unge i området.

Deltakerne i medvirkningen, deles grovt opp i 
to deler. De interne deltakerne er innbyggerne 
i tillegg til lokale lag, foreninger og næringsliv. 
De eksterne deltakerne omfatter aktører som 
ikke holder til internt i planområdet, men som 
har interesser her. Disse består av stalige og 
regionale myndigheter, offentlige institusjo-
ner, regionale næringer og nabokommuner.

Medvirkning skal sikres gjennom åpne folke-
møter, gruppemøter med interne og eksterne 
deltakere og informasjon i media og på kom-
munens hjemmesider. Kommuneplanlegge-
rens telefon og kontor er også åpent for besøk 
og diskusjon.

Kommunen ønsker tett dialog med statlige 
og regionale organ, nabokommuner og sek-
tormyndigheter gjennom hele planprosessen. 
Dette er ønskelig for å tidlig avklare og løse 
eventuelle innsigelser.

Figur 24. Barn og unges medvirkning er en viktig del av planar-
beidet

MEDVIRKNING
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Interne deltakere
Innbyggerne
Ytre Kåfjord scooterklubb
Djupvik badestampforening
Djupvik båtforening
Djupvik hesteforening
Djupvik/Nordmannvik grendeutvalg
Ytre Kåfjord eldresenter
Ytre Kåfjord idrettslag
Ytre Kåfjord pensjonistforening
Ungdomsråd
Kommunalt råd for eldre
Kommunalt råd for funksjonshemmede
Bønder i Djupvik
Næringsaktører i Djupvik
Djupvik/Nordmannvik bo- og servicesenter
Djupvik/Nordmannvik bygdehus

Eksterne deltakere
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Troms fylkeskommune
Sametinget
Statens vegvesen
NVE
Mattilsynet
Reinbeitedistrikt 36 Čohkolat ja Biertavárri
Nordreisa kommune
Direktoratet for mineralforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og bered-
skap
Fiskeridirektoratet
Kystverket
Riksantikvaren
Statsbygg
Bispedømmet
Nord-Troms Museum
Nord-Troms friluftsråd
Nord-Troms turlag

Deltaker/målgruppe Aktivitet Tidspunkt

Lag og foreninger i planområ-
det

Informasjon om planoppstart 
og høring av planprogram med 
forespørsel om innspill. Spesi-
elt innspill om områder som 
brukes av barn og unge.

November/Desember 2020

Næringsliv i planområdet Individuelle møter Vinteren 2021

Alle innbyggere i planområdet Informasjon om planproses-
sen og planprogrammet på 
kommunens nettsider.

November/Desember 2020

Folkemøte i planområdet. Januar 2020

Poltiske råd for eldre og funk-
sjonshemmede.

Informasjon om planproses-
sen og planprogrammet.

Våren 2020

Barn og unge Det henges opp kart over plan-
området i barnehagen hvor 
barn og foreldre kan tegne inn 
de områdene som er viktige 
for dem.

November/Desember 2020

Alle innbyggere i Kåfjord kom-
mune

Digitalt folkemøte under of-
fentlig ettersyn av planforslag

Våren 2021
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Fremdriftsplan

Prosess Tidspunkt

Utarbeide forslag til planprogram Oktober 2020

Varsel om oppstart, høring og offentlig ettersyn November-Desember 2020

Fastsette planprogram Januar 2020

Utarbeide planforslag Januar-Mars 2021

Høring og offentlig ettersyn Mars-April 2021

Bearbeide merknader og innspill April-Mai 2021

Evt. ny høring og offentlig ettersyn Mai 2021

Vedtak i kommunestyret Juni 2021

Kunngjøring av planen Juli 2021
Tabell 4. Fremdriftsplan for planarbeidet.
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6
UTREDNINGS-
BEHOV

Konsekvensutredning  s. 48 
Risiko- og sårbarhetsanalyse s. 52
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KONSEKVENSUTREDNING

Kommunedelplaner som denne med rammer 
for framtidig utbygging er underlagt krav om 
konsekvensutredning jf. PBL §4-2(2) og for-
skrift om konsekvensutredninger(FKU) § 6(1)
a.

Formålet med en konsekvensutredning er å 
sørge for at hensynet til miljø og samfunn blir 
tatt i betraktning når planer og tiltak forbere-
des, og når det gjelder om og på hvilke vilkår 
planer eller tiltak kan gjennomføres jf. FKU 
§ 1. Konsekvensutredningen skal utarbeides 
i tråd med dette planprogrammet jf. FKU § 
17(4). Konsekvensutrednignen skal inngå i 
planbeskrivelsen.

Utredningen skal inneholde en beskrivelse av 
tiltakets fysiske egenskaper, lokalisering, riv-
ningsarbeider og arealbehovet. De vitkigste 
trekkene når det gjelder energibehov og -for-
bruk, energiløsniger, transportbehov og på-
virkning på naturressurser skal beskrives. Jf. 
FKU § 19.

Konsekvensutrednignen skal også beskrive 
hvordan planen påvirker produksjon av avfall, 
forurensing, utslipp og lignende. Den skal be-
lyse sårbarhet som omhandler klimaendringer 
og naturfarer som for eksempel flom, skred og 
havstigning. Jf. FKU § 19.

”For regionale planer og kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig utbyg-
ging og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal plan-
beskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse – konsekvensutredning – av planens virk-

ninger for miljø og samfunn.”
jf. PBL § 4-2, 2. ledd

Utredningen skal også inneholde en redegjø-
relse for ulike alternativer som har blitt vur-
dert i prosessen når det gjelder omfang, lo-
kalisering, utforming og lignende. Valget av 
løsning skal begrunnes. Dagens miljøtilstand, 
og en antatt utvikling hvis planen ikke gjen-
nomføres, skal beskrives. Dette er det såkalte 
”null-alternativet”. Det vil normalt bli vurdert 
tre ulike scenarier. Dette er null-alternativet, 
et middels alternativ og et alternativ som er 
mer ambisiøst. Jf. FKU § 19 og 20.

I tillegg til det som er beskrevet over skal 
konsekvensutredningen beskrive de metode-
ne som er brukt for å kartlegge virkningene 
planen har på miljø og samfunn. Den skal be-
skrive planlagte tiltak for å begrense negative 
virkninger på miljø og samfunn. I tillegg skal 
data som er samlet inn i forbindelse med kon-
sekvensutredningen, systematiseres og gjøres 
tilgjengelig for offentlige myndigheter. Jf. FKU 
§ 22-24.

Det skal i konsekvensutredningen vurderes 
tre ulike alternativ; nullalternativet som be-
skriver nåsituasjonen, hovedalternativet som 
viser ønsket utbygging og mellomalternativet 
som viser en mellomting mellom de to ytter-
punktene. 

De følgende faktorene i tabell 5, skal vurderes 
for vesentlige virkninger for miljø og samfunn 
jf. FKU § 21.
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Utredning Vurdering Tilgjengelig grunnlag

Natur og miljø

Landskap og bebyggelse Vurdering av spesielle land-
skapsverdier opp mot planlagt 
bebyggelse. Vurdering av ar-
kitektonisk og estetisk utfor-
ming av ny bebyggelse.

Befaring, historiske bilder, vei-
ledere, databaser

Kulturmiljø og kulturminner Påvirker planlagt bebyggelse 
eksistrende kulturmiljø nega-
tivt? Kommer planlagt bebyg-
gelse i konflikt med kulturmin-
ner?

Askeladden, 
Kulturminnesøk

Strandsone Bør det innføres differensiert 
strandsoneforvaltning? 
Er det mulig å unngå dispensa-
sjonsøknader?

Statlige planretningslinjer for 
differensiert forvaltning av 
strandsonen langs sjøen

Naturmiljø Kommer planen i konflikt med 
viktige naturmiljø eller verne-
de naturområder?

Naturbase, Miljøstatus, 

Naturmangfold og økosys-
temtjenester

Kommer planen i konflikt med 
naturmangfoldet og økosys-
temtjenestene i området?

Artsdatabanken, Miljøstatus, 
NINA

Figur 25. Spektakulært landskap omgir planområdet.

Tabell 5. Konsekvensutrdninger
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Utredning Vurdering Tilgjengelig grunnlag

Landbruk Har planen positive eller nega-
tive konsekvenser for landbru-
ket?

NIBIO - Kilden, Gårdskart,
lokalkunnskap

Grunnforhold Hva består grunnen av i plan-
området?

NGUs karttjenester, rapporter 
om grunnforhold

Samfunn

Utbygging Hvilke utbyggingsbehov finnes 
i planområdet?

Lokale innbyggere og nærings-
aktørers ønsker og planer

Næring og sysselsetting Skal det planlegges for ny el-
ler utvidelse av eksisterende 
næring? Kan planen bidra til 
å skape arbeidsplasser og øke 
sysselsettingen i kommunen?

Lokale næringsaktørers pla-
ner og mulighetsstudier av nye 
næringer

Trafikksikkerhet Hvordan påvirker planen tra-
fikksikkerheten i området?

Trafikksikkerhetshåndboken, 
Statens vegvesens håndbøker

Friluftsliv Hvilke konsekvenser får pla-
nen for utøvelse av friluftsliv i 
området?

Lokalkunnskap, Troms fylkes-
kommunes rådgivere. 
Regional plan for friluftsliv, vilt 
og innlandsfiks 2016-2027, 
Friluftsloven, Nasjonal hand-
lingsplan for friluftsliv. Fri-
luftslivskartlegging, Ut i NORD 
turer og Nord-Troms frilufts-
råd.

Folkehelse Hvordan påvirker planen fol-
kehelsen?

Kartlegging, Folkehelseplaner, 
Fagpersonell

Universell utforming og til-
gjengelighet

Hvordan ivaretar planen kra-
vene om universell utforming? 
Hvordan påvirker planen til-
gjengelighet til uteområder og 
lignende?

Plan- og bygningsloven 2008, 
Byggteknisk forskrift 2017

Teknisk infrastruktur Hvordan påvirker planen be-
hovet for teknisk infrastruk-
tur? Vil planen utløse krav om 
ny teknisk infrastruktur?

Kommunal kunnskap, 
Næringslivets og 
innbyggernes fremtidige be-
hov

Sosial infrastruktur Hvordan påvirker planen den 
sosiale infrastrukturen i områ-
det?

Kommunal kunnskap, 
Lokalkunnskap, 
Lag- og foreninger
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Utredning Vurdering Tilgjengelig grunnlag

Kommunal økonomi Hvordan påvirker planen den 
kommunale økonomien?

Kommunal kunnskap

Samferdsel Hvordan påvirker planen sam-
ferdselsituasjonen i området?

Statens Vegvesen, Nasjonal 
transportplan, Ny E6, Lokale 
planer, ønsker og kunnskap

Reindrift Planen kan påvirke reindrift i 
området.

Reindriftsnæringen, lokal-
kunnskap, Fylkesmannen i 
Troms og Finnmark

Samisk natur og kulturgrunn-
lag, herunder reindrift

Planen kan påvirke samisk 
natur og kulturgrunnlag, her-
under reindrift i området.

Reindriftsnæringen, lokal-
kunnskap, Fylkesmannen i 
Troms og Finnmark, Sametin-
get

Barn og unge Hvordan vil planen påvirke 
barn og unges oppvekstvilkår?

Kommuneplanens samfunns-
del, kommunedelplan for hel-
se, veiledere, oppvekstsektor, 
barnetråkk

Vannmiljø og forurensing Hvordan vil planen påvirke 
vannmiljøet og eventuell foru-
rensing av området?

Kartdata, miljøstatus, kommu-
nal kunnskap, databaser.

Klima og miljømål Hvordan vil planen takle virk-
ninger av klimaendringer? 
Hvordan vil planen bidra til å 
oppnå miljømål?

Databaser, kartdata, progno-
ser, veiledere

Beredskap og ulykkesrisiko Hvordan påvirker planen for-
hold knyttet til beredskap og 
ulykkesrisiko?

Helhetlig ROS, veiledere, 

Figur 28. Hvordan vil planen påvirke miljøet i og rundt planområdet?
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RISIKO- OG 
SÅRBARHETSANALYSE

”Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbar-
hetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle 
risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og 

eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.”
jf. PBL § 4-3

Faretype Vurdering Tilgjengelig grunnlag

Naturfarer

Snøskred Deler av planområdet er om-
fattet av snøskredfare

NVE Atlas, Rapport 45/2018 
”Skredfarekartlegging i Kå-
fjord og Skjervøy kommuner”

Jord- og flomskred Deler av planområdet er om-
fattet av jord- og flomskredfa-
re

NVE Atlas, Rapport 45/2018 
”Skredfarekartlegging i Kå-
fjord og Skjervøy kommuner”

Kvikkleireskred Store deler av området er om-
fattet av fare for kvikkleire-
skred

NVE Atlas, Rapport ”Regional 
kvikkleirekartlegging i Kå-
fjord”, Rapport 12-2018 ”Regi-
onal kvikkleirekartlegging”

Fjellskred og tsunami Planområdet er i liten grad på-
virket av oppskyllingshøyde 
fra fjellskredtsunami

NGI rapport ”Flodbølger etter 
fjellskred i Lyngen”

Grunnforhold Planområdet har utfordrende 
grunnforhold med marine av-
setninger og mye løsmasser. 
Nesten all bebyggelse i plan-
området befinner seg under 
marin grense.

NVE Atlas, NGUs kartløsninger, 
Rapporter om kvikkleire nevnt 
under ”Kvikkleire”

Flomfare og erosjon Deler av området er omfattet 
av fare for flom og erosjon

NVE Atlas
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Faretype Vurdering Tilgjengelig grunnlag

Havstigning/stormflo Deler av planområdet vil bli 
berørt av havstigning/storm-
flo

Kartverket - Se havnivå,
Klimatilpassing Norge ”Havni-
våstigning”

Ekstremnedbør Fare knyttet til ekstremnedbør 
er definert som utfordringer 
ved overvannshåndtering.

Kortidsnedbør og ekstrem-
nedbør (Norsk klimasenter)

Sterk vind Planområdet er utsatt for sterk 
vind.

Norsk klimaservicesenter

Radon Planområdet har moderat til 
lav aktsomhetsgrad for Radon.

NGUs karttjenester, Direktora-
tet for strålevern og atomsik-
kerhet

Skog-/lyngbrann Tørre perioder kan føre til økt 
fare for skog- og lyngbrann.

Lokalkunnskap

Virksomhetsbaserte farer

Brann/Eksplosjon Planen vil ikke medføre økt 
fare for brann eller eksplosjon.

Støy Temaet må vurderes mot støy 
fra eksistrende E6, ny E6 og fra 
eksisterende og eventuell ny 
støyende industri

Støyberegninger må gjennom-
føres, eventuelt støykart ba-
sert på ÅDT fra SVV. Retning-
linje for støy i arealplanlegging 
- T-1442

Figur 26. Jordbruk i fjæra i Djupvik.

254



54

Faretype Vurdering Tilgjengelig grunnlag

Forurensning Temaet må vurderes opp mot 
økt utbygging og industrivirk-
somhet

Forurensningsloven

Kjemikalieutslipp Temaet vurderes mot eksis-
terende industri og eventuelle 
utvidelser.

Forurensningsloven

Transportulykker Temaet vurderes mot eksis-
terende industri og eventuelle 
utvidelser. Vegstandard er en 
utfordring.

Veglova, 
vegtrafikkloven

Figur 27. Industri- og næringsaktører i planmrådet.

Tabell 6. Risiko- og sårbarhetsanalyse.
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Figur 29. Utsikt fra planområdet.

TILBAKEMELDING
Kåfjord kommune ønsker tilbakemelding på 
planprogrammet fra både interne og eksterne 
aktører.

Kommunen ønsker å legge til rette for og gjen-
nomføre en best mulig planprosess, spesielt 
med tanke på medvirkning.

Vi ber derfor om at du bruker denne mulighe-
ten til å gi tilbakemeldig på innholdet i plan-
programmet og på hvordan du tenker at vi 
sammen kan få til en best mulig plan- og med-
virkningsprosess.

Hvordan tenker du at vi bør legge til rette for 
at alle får sitt syn og sine meninger belyst, slik 
at vi sammen kan skape en god plan for alle?

Kåfjord kommune ønsker også tilbakemelding 
fra alle berørte statlige eller regionale organ, 
berørte kommuner, sametinget og andre med 
innsigelsesadgang til å gi tilbakemenlding på 
planprogrammet og eventuelle fremtidige si-
tuasjoner som kan føre til innsigelse, slik at vi 
får klarlagt disse forholdene tidlig i planpro-
sessen.

Vi ber også om at lag og forenigner, nærings-
liv og andre aktører som er berørt av plan-
programmet kommer med tilbakemelding og 
ønsker om hvordan den videre prosessen skal 
gjennomføres for å skape en best mulig med-
virkning.

Tilbakemelding gis på følgende måte:

Epost: 
postmottak@kafjord.kommune.no

Post:
Kåfjord kommune
Øverveien 2
9146 Olderdalen
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TITTEL

PLANPROGRAM FOR DJUPVIK-ENGENES

PLÁNAPROGRÁMMA ČIETNJALLUOKTA- ENGENES

FORFATTER

KÅFJORD KOMMUNE VED KOMMUNEPLANLEGGER

ALLE FIGURER OG FOTO: BÅRD BENDIK GRØTTA FANGHOL
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2020/399 -5 

Arkiv: 141 

Saksbehandler:  Bendik Fanghol 

Dato:                 02.11.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
95/20 Formannskap 19.11.2020 

 

Fastsetting av planprogram for kommunedelplan for klima og energi 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-9 fastsettes planprogrammet for 

kommunedelplan for Klima og energi for Nord-Troms. Planprogrammet er datert 
01.11.2020. 

 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Med utgangspunkt i vedtak om utarbeidelse av Kommunedelplan klima og energi, har 
kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen inngått et 
samarbeid om rullering av eksisterende kommunedelplan fra 2010 (Vedtatt i sak 32/19 i Nord- 
Troms Regionråd).  
 
I kommunal planstrategi heter det at langsiktige overordnede mål for kommunens klima- og 
miljøarbeid skal fastsettes i kommuneplanens samfunnsdel. Kommunedelplan klima og energi 
blir en egen delplan. 
 
I forkant av rullering av eksiterende kommunedelplan skal det utarbeides et planprogram 
(Fremlagt i tidligere sak), med formål å beskrive prosessen, foreslå hva planen skal inneholde, 
hvor den skal plasseres i plan og styringssystemet, og hvordan man arbeider frem til 
kommunedelplanen foreligger.  
 
Utarbeiding av klima og enerigplan blir ledet av referansegruppen vedtatt opprettet av Nord 
Troms Regionråd 19. september 2019. 
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Referansegruppen er opprettet med mål om revidering av nåværende Kommunedelplan for 
energi og klima. Det ble ved opprettelsen av Referansegruppen forutsatt innleie av konsulent til 
utførelse av revidering av kommunedelplanen fra 2010. Rambøll Norge er engasjert som 
rådgiver. 
 
Referansegruppen består nå av: 

Navn Stilling/Funksjon Kommune 
Kåre Fjellstad  Teknisk Sjef Lyngen Kommune 
Kjell Ove Lehne Teknisk sjef Skjervøy Kommune 
Bård Bendik Grøtta 
Fanghol 
 

Kommuneplanlegger Kåfjord Kommune 

Jan Inge Karlsen Etatsleder Næring, utvikling og 
teknisk 

Kvænangen Kommune 

Dag Funderud Sektorleder Nordreisa Kommune 
Joakim Nilsen Planlegger Storfjord Kommune  

 
Lyngen Kommune, ved Kåre Fjellstad, koordinerer arbeidet i referansegruppa og er 
kontaktpunkt inn mot Rambøll. 
 
Høring  
Planprogram for kommunedelplan for klima og energi i Nord-Troms ble jf. § 12-9 i plan- og 
bygningsloven annonsert i midten av september 2020, og sendt ut på høring med høringsfrist på 
6 uker.  
Det er ved fristens utløp kommet inn to innspill med til sammen 10 merknader 

1) Fra Miljøpartiet De Grønne ved Silja Skjelnes-Mattila datert 14. oktober 2020 
2) Fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark ved Lars Smeland datert 27.oktober 2020. 

 
Begge innspillene følger som vedlegg til saken. 
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Rambøll - Planprogram

 

  2/10

1. INNLEDNING 

Med utgangspunkt i vedtak om utarbeidelse av Kommunedelplan energi og klima, har 
kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen inngått et samarbeid 
om rullering av eksisterende kommunedelplan fra 2010 (Vedtatt i sak 32/19 i Nord- Troms 
Regionråd).  
 
Etter offentlig utlysning og tilbudsvurderinger er Rambøll Norge AS engasjert som rådgiver i 
arbeidet med rullering av Kommunedelplan energi og klima fra 2010, samt i forbindelse med 
utarbeidelse av utkast til planprogram (dette dokumentet).  
 
I kommunal planstrategi heter det at langsiktige overordnede mål for kommunens klima- og 
miljøarbeid skal fastsettes i kommuneplanens samfunnsdel. Kommunedelplan energi og klima 
inngår i denne samfunnsdelen, og skal være kommunenes strategi og handlingsprogram for en 
bærekraftig utvikling av lokalsamfunnene i Nord-Troms. 
 
I forkant av rullering av eksiterende kommunedelplan skal det utarbeides et planprogram (dette 
dokumentet), med formål å beskrive prosessen, foreslå hva planen skal inneholde, hvor den skal 
plasseres i plan og styringssystemet, og hvordan man arbeider frem til kommunedelplanen 
foreligger.  
 

2. PLASSERING I PLAN- OG STYRINGSSYSTEM 

Det er i hovedsak to alternative plasseringer av kommunedelplan energi og klima i plan- og 
styringssystemet;  
 

 Alternativ 1: Egen energi- og klimaplan 
 Alternativ 2: Integrering av energi og klima i kommuneplanens samfunnsdel  

 
Kommunene i Nord- Troms har vedtatt å utarbeide en egen energi- og klimaplan (alternativ 1 
over), også omtalt som kommunedelplan energi og klima.  
 
Det er både fordeler og ulemper med en selvstendig energi og klimaplan. Fordeler med en 
selvstendig plan kan være: 
 

 Kommunene er i ulike faser i planarbeidet og det blir lettere å utforme en egen 
overordnet plan for alle seks kommunene som behandles uavhengig av det øvrige 
planarbeidet.  

 Kommuneplanens samfunnsdel fastsetter langsiktige mål og strategier for kommunens 
arbeid, mens energi og klimaplan konkretiserer disse. Det er derfor naturlig at planen har 
en noe hyppigere rullering enn kommuneplanens samfunnsdel.  

 Energi og klimaspørsmål kan bli mer synlig både internt i kommunen og utad i 
befolkningen og næringslivet ved behandling i egen plan. 

 Med en egen energi og klimaplan får hver kommune et plandokument som kan brukes 
som et underlag for egne handlingsplaner og beslutninger som involverer klima- og 
energispørsmål. 

 
En ulempe med en egen plan kan være at planen «glemmes». Derfor bør kommunene være 
ekstra bevisst på hvordan energi- og klimaplanen skal kobles og forankres i kommuneplan, 
økonomiplan og årsbudsjett. Implementering av kommunedelplan energi og klima i den daglige 
driften blir også en viktig arbeidsoppgave fremover. 
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3. VIRKNINGSPERIODE FOR PLAN 

Det foreslås en planperiode for Kommunedelplan på 12 år (2021-2033).  
 
Planer som behandler klima- og energispørsmål skal vurderes revidert minst hvert fjerde år, jf. 
statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning. Kommunedelplan 
energi og klima anbefales revidert i tråd med disse retningslinjene. 
 
Videre bør det utarbeides handlingsplan som spenner fra to til fire år. Handlingsplanen omfatter 
definerte mål og aktiviteter innen energi og klima. Denne handlingsplanen kan være et nyttig 
verktøy for å prioritere og sikre gjennomføring av tiltak som samsvarer med definert målsetting, 
og anbefales benyttet som grunnlag i kommunenes årlige budsjettprosess. 
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4. RETNINGSLINJER 

Det er en rekke planer, avtaler og lover som er styrende og/ eller retningsgivende for arbeidet 
med rullering av kommunedelplan energi og klima.  

4.1 Globale føringer 
FNs bærekraftsmål er verdens arbeidplattform, blant annet for å sikre rettferdighet, god 
helse og stanse tap av naturmangfold og klimaendringer. Målene skal vise vei mot en 
bærekraftig utvikling på kort og lang sikt. 
 
Regjeringen har besluttet at FNs bærekraftsmål, som Norge har sluttet seg til, skal være et 
politiske hovedspor som grunnlag for vår tid tids største utfordringer. Det er derfor viktig 
at bærekraftsmålene integreres i samfunns- og arealplanleggingen i kommunene. 
 

4.2 Nasjonale føringer 
Kommunal og Moderniseringsdepartementet har vedtatt nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging 2019 – 2023 (vedtatt 14. mai 2019.)  Her legges det vekt på at samfunnet 
står ovenfor flere store oppgaver: 
 

 Å skape et bærekraftig velferdssamfunn 
 Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk 

og en forsvarlig ressursforvaltning 
 Å skape et sosialt bærekraftig samfunn 
 Å skape et trygt samfunn for alle 

 
Staten har videre fastsatt retningslinjer for klima og energiplanlegging: 
 
«Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets og 
virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt 
miljøvennlig energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet forberedes på 
og tilpasses klimaendringene (klimatilpasning).»  
 
Stortinget har i Lov om klimamål gjeldende fra 01.01.2018 vedtatt en ambisiøs målsetting relatert 
til klima: utslipp av klimagasser i 2030 skal reduseres med minst 40% sammenlignet med 
referanseåret 1990, og med 80 -95% innen 2050. 
 

4.3 Lokale eller regionale føringer 
Hver enkelt kommune har forankret utarbeidelse av kommunedelplanen i Samfunnsdelen av sin 
overordnede Kommuneplan. Det er så langt, ikke avdekket øvrige regionale eller lokale planer 
eller vedtak utover dagens Kommunedelplan for energi og klima fra 2010. 
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5. VIRKEMIDLER OG OMFANG 

Energi og klimaarbeid i kommunene er samfunns- og sektorovergripende. Energi- og klimaplan 
skal være en plan for hvordan kommunene kan benytte sin rolle som samfunnsaktør, og for 
hvordan kommunen kan driftes på en mer energi- og klimavennlig måte. Innenfor denne 
avgrensningen skal planen omhandle mål og tiltak innen energi og klima. For ytterligere detaljer 
se kommende delkapittel (omfang).  

5.1 Kommunens rolle/ virkemidler 
Kommunens virkemidler viser mulighetsrommet kommunen har i energi- og klimaarbeidet. 
Nedenfor er en liste over virkemidler med eksempler under. Listen er ikke uttømmende.  
 

• Juridiske virkemidler 
 Plan- og bygningsloven, Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging 

 
 Samordnet bolig, - areal og transportplanlegging, kjørerestriksjoner 

 
• Insentiver/markedsbaserte virkemidler 

 Bompenger, avgiftsparkering, fordeler for null -og lavutslippskjøretøy, 
tilskuddsordninger, renovasjonsavgifter og Offentlige anskaffelser 
 

• Dialog og nettverk 
 Kommunen som fasilitator, kommunen som veileder, kommunen som 

nettverksaktør 
 

• Holdningsskapende arbeid, informasjon og medvirkning 
 

• Virkemiddelpakker 
 
 

• Statlige insentivprogrammer med vekt på gode regionale løsninger på tvers av 
kommunegrensene 

• Klimasats, Enova  

Det bør også avklares hvorvidt kommunedelplan energi og klima kan gjøres juridisk bindende.  

5.2 Omfang  
Dette arbeidet tar utgangpunkt i eksisterende kommunedelplan energi og klima fra 2010. Rambøll 
vil foreta en rullering/ revidering av eksiterende plan med hensyn på områdene: 

 
 

 Klimagassutslipp 
 Energiforbruk 
 Energiressurser 
 Energiforsyning 

Områdene defineres som følger: 
 
Energiforbruk 
Energiforbruk omfatter her bruk av elektrisk kraft og termisk energi i byggsektor og 
industrisektor, samt drivstoff i transportsektoren. Planen vil presentere energiforbruket på 
kommunenivå med forbehold om at slik informasjon er tilgjengelig.  
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Energiforsyning 
Energiforsyning omfatter her både elektrisk kraft og termisk energi. Planen vil sammenfatte en 
oppdatert oversikt over status for energiforsyning i kommunene fordelt på følgende bransjer, med 
forbehold om at informasjon foreligger:  
 

 Vannkraft 
 Vindkraft (på land) 
 Termisk energi (fjernvarme, nærvarme) 
 Fossil energi (fyringsolje, gass) 

 
I tillegg vil det gis en overordnet status over utviklingen innenfor følgende bransjer, i Nord-Troms, 
der informasjon om disse er tilgjengelig:  
 

 Solenergi 
 Vindkraft (til havs) 
 Tidevann- og bølgekraft 

 
Ressurser/ ressurstilgang 
Økonomisk vekst og forbruk gjør at avfallsmengdene fortsetter å vokse i Norge. Den nasjonale 
målsettingen er å produsere mindre avfall samtidig som vi utnytter ressursene bedre. Verdens 
naturressurser er under økt press. Det er derfor avgjørende for klimaet, naturen og miljøet at 
ressursene brukes langt mer effektivt, slik at vi reduserer behovet for å ta ut nye ressurser.  
 
I en sirkulær økonomi må produktene vare så lenge som mulig. Ved å bruke produkter og avfall 
om igjen, utnyttes de samme ressursene flere ganger og minst mulig går tapt. Hvordan kan 
kommunene bidra til sirkulær økonomi gjennom å utnytte ressurser som i dag ofte blir betraktet 
som et problem/avfall?  
 
Planen vil sammenfatte en oversikt på nasjonalt nivå, samt kommunalt nivå dersom det 
foreligger, over total avfallsmengde og avfall fordelt på følgende behandlingsmåter: 
 

- Fyllmasse og dekkmasse 
- Sendt til materialgjenvinning 
- Biogassproduksjon 
- Kompostering 
- Deponering 
- Levert til forbrenning 
- Evt annen behandling 

 
Med dette som utgangspunkt vil planen gjøre opp status på nåsituasjonen, samt se muligheten 
for å styrke den sirkulære økonomien ytterligere.  
 
Klimagassutslipp 
Utslippsregnskapet utarbeidet av Miljødirektoratet viser utslipp av klimagassene, CO2, metan 
(CH4) og lystgass (N2O) fordelt på ni sektorer. Planen sammenfatter en oversikt på nasjonalt og 
kommunalt nivå over status klimagassutslipp fordelt på følgende sektorer: 
 

- Industri, olje og gass 
- Veitrafikk – endres til transport 
- Annen mobil forbrenning 
- Energiforsyning 
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- Sjøfart 
- Jordbruk – endres til landbruk (inkluderer i tillegg skogbruk) 
- Oppvarming 
- Luftfart 
- Avfall og avløp 

 
Der det faller seg naturlig vil Rambøll planen trekke en parallell opp mot de andre områdene som 
inngår i kommunedelplanen.  
 
I forbindelse med rullering av kommunedelplan energi og klima vil status innen disse områdene i 
forhold til målsetting fra 2010 vurderes.  Det vil deretter bli foreslått nye mål med tilhørende 
tiltak for å svare ut denne målsettingen.  
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6. ROLLER OG PLANPROSESS 

 
6.1  Administrativ organisering 
Arbeidet med utarbeiding av klima- og miljøplan blir ledet av referansegruppen vedtatt opprettet 
av Nord Troms Regionråd 19. september 2019. 
 
Referansegruppen er opprettet med mål om revidering av nåværende Kommunedelplan for energi 
og klima. Det ble ved opprettelsen av Referansegruppen forutsatt innleie av konsulent til utførelse 
av revidering av kommunedelplanen fra 2010. 
 
Referansegruppen består av: 
 
Navn Stilling/Funksjon Kommune 
Kåre Fjellstad  Teknisk Sjef Lyngen Kommune 
Kjell Ove Lehne Teknisk sjef Skjervøy Kommune 
Bård Bendik Grøtta Fanghol 
 

Kommuneplanlegger Kåfjord Kommune 

Jan Inge Karlsen Etatsleder Næring, utvikling 
og teknisk 

Kvænangen Kommune 

Dag Funderud Sektorleder Nordreisa Kommune 
Joakim Nilsen Planlegger Storfjord Kommune  

Lyngen Kommune ved Kåre Fjellstad koordinerer arbeidet i referansegruppa og overfor 
konsulenten. 

6.2 Politisk organisering og medvirkning 
 
For å sikre at klima- og miljøplan blir det politiske styringsverktøyet det er ment å være, er det 
viktig med politisk medvirkning og politiske styringssignaler underveis i planleggingen. 
Formannskapet eller det utvalg som har myndighet som kommuneplanutvalg har ansvar for 
planprosessen. 
 
Både formannskapet, de øvrige politiske utvalgene planen berører og kommunestyret involveres 
gjennom: 
 

 Informasjon om Planprogrammet og deltagelse i høringsrunde til planprogrammet 
 Deltagelse i høringsrunde til Planutkastet 
 Deltagelse i behandling av endelig plan  

 
Kommunenes representanter i Referansegruppa sørger for politisk behandling i tråd med egne 
retningslinjer i den enkelte kommune. 
 

6.3 Medvirkning fra innbyggere og interessenter 
I arbeidet med energi- og klimaplan vil det være viktig å sikre medvirkning fra innbyggerne og 
sentrale interessenter. Dette for å skape eierskap til prosessen, og muligheter for samarbeid. 
 
Kartlegging av hvilke interessenter som skal gis varsel om planarbeidet må fastsettes av den 
enkelte kommune. 
 
Det er viktig å ha en realistisk ambisjon om medvirkning i de ulike fasene. Gjennom moderne 
teknologi og sosiale medier skal det likevel være mulig å nå mange, og ikke minst ta imot innspill 
fra alle som ønsker å engasjere seg i planarbeidet.  
 
Innbyggermedvirkningen vil også ha som hensikt å samle informasjon, gode ideer og å øke 
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engasjementet. Det vil være ønskelig å involvere barn og unge i denne prosessen. Idedugnader 
og bruk av sosiale medier er eksempler på metoder for innbyggermedvirkning som kan passe i 
denne prosessen. 
 

6.4 Høring og offentlig ettersyn 
Høring vil foregå i tråd med retningslinjer og det legges opp til høringsrunde både til 
Planprogrammet og i neste omgang når utkast til Plandokument foreligger. Vi foreslår en felles 
adresse for innsendelse av innspill. 
 
Innspill til Planprogrammet og til selve Planutkastet vil bli registrert, sortert og gruppert, 
kommentert og vurdert.  Behandling vil bli gjort i referansegruppa. 
 
Frister for innspill settes i tråd med de frister man benytter i forhold til plan og bygningsloven -
fortrinnsvis 6 uker i hver runde. 
 

6.5 Bruk av konsulent 
For å ha kapasitet og kompetanse til utarbeidelse av planprogram, samt arbeid med rullering og 
utforming av ny kommunedelplan, er det etter utlysning gjennomført en konkurranse i tråd med 
Lov om offentlige anskaffelser. Rambøll Norge AS er engasjert som rådgiver.  Arbeidet ledes av 
Anne Orderdalen Steen ved Rambølls Miljøavdeling i Trondheim. Heidi Ødegaard Berg, David 
Nilsson og Inge Grøntvedt ved Rambølls Trondheimskontor er også med i arbeidet. 
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7. FRAMDRIFTSPLAN 

 
Prosessen fram mot ferdig Kommunedelplan for energi og klima er i korte trekk skissert i 
prosessplanen illustrert under. 
 
Politisk behandling, grad av involvering og omfang av innspill vil innvirke på tidsplan.  Det tas 
forbehold om dette og en justering av planen. 
 
 
Del i arbeidsprosess Tentativ Tidsperiode Måned 

1. Utforming av planprogram med 
prosessbeskrivelse 

Uke 26-32  Juni -August 2020 

2. Ferie Uke 28 – 30 Juli 2020 
3. Ferdigstillelse av planprogram Uke 33-34  
4. Behandling av planprogram  Uke 34-36  
5. Annonsering planprogram/invitere til 

innspill med frist 6 uker etter 
annonsering 

Uke 34-40  August- 
september 2020 

6. Bearbeide innspill til planprogram. 
Planprogrammet ferdigstilles. 

Uke 40-44 September - 
oktober2020 

7. Sluttbehandling av planprogram Uke 45-50 Nov/Des 2020 
8. Revidering av planen fra 2010 

Status/mål/handlingsplan. 
 

Uke 50-2020 -Uke 6 -2021 Des 2020- jan 
2021 

9. Behandling av utkast til plan  Uke 7-10  -2021 Feb 2021 
10. Utforming av presentasjon og 

gjennomføring av for eksempel 
webinar, folkemøter eller andre 
aktiviteter 

Uke 11-14  -2021 Mars /April 2021 

11. Innhenting av høringsuttalelser etter 
høring av utkastet til plan- frist 6 uker 
Bearbeide innspill til planen 

Uke 14-20  -  2021 
 
Uke 20-22  - 2021 

April/mai  2021 

12. Sluttføring av plan etter innspill Uke 22  
(Leveranse 01.06.2021) 

Juni 2021 

13. Politisk behandling av endelig plan Uke 22- 26  -  2021 Juni 2021 
14. Implementering i kommunene  Fra uke 27 -2021 Juli 2021 - 
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Merknadsbehandling planprogram Kommunedelplan for klima og energi for Nord-
Troms 
 

Generelle betraktninger til innspillene 
Gjennomgangen av innspillene viser at det er relevante forhold som blir tatt opp.  Vi har gått 
igjennom alle punkter i innspillene sortert og gruppert dem.  Vår vurdering er besvart for  

de enkelte punktene i tabellen under. 

Av disse merknadene ble 4 tatt til følge helt eller delvis (merket grønn), 5 ble tatt til orientering 
(merket gul), og 1 ble ikke tatt til følge (merket rød). 

 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark (FM) 

 Merknad Rådmannens vurdering 
1 FM etterlyser mål og 

hovedtema i planen  
Mandatet fra Rådmannsutvalget har vært å rullere 
dagens Klima og energiplan fra 2010.   
 
Planprogrammet beskriver innholdet i en Klima og 
energiplan der målsetting er å gi en status på utvalgte 
tema og peke på mulige tiltak i en felles handlingsplan 
for kommunene i Nord Troms. 
 
Tema i Klima og energiplanen er satt til rullering/ 
revidering av eksiterende plan med hensyn på 
områdene: 

 
 Klimagassutslipp 
 Energiforbruk 
 Energiressurser 
 Energiforsyning 

Innholdet er beskrevet tydelig i kapittel 5.2 i 
planprogrammet. 

Punktet inngår i planarbeidet. 
2 FM etterlyser evaluering av 

dagens plan fra 2010 
 
Spesielt er det ønskelig at tiltak 
for reduksjon i klimagass 
knyttet til biltransport og 
utslipp fra landbruket blir 
evaluert 

Planprogrammet beskriver at vi som en del av 
rulleringen, vil gå igjennom status for de 4 områdene 
som inngår i revidering av kommunedelplanen. 
Evaluering av tiltak og effekten av disse vil kunne 
komme frem i planutkastet. 
Vi ser poenget med at tidlig evaluering kunne gitt et 
annet utgangspunkt for planprogrammet. 
 
Vi tar med oss innspillet i det videre arbeidet. 
Tas til orientering 
 
 

3 FM oppfordrer kommunene til å 
sette ambisiøse mål om å: 
-benytte «Klimasats-ordningen» 
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- benytte innkjøpsordninger til å 
stimulere til kjøp av produkt 
med «lavt klimafotavtrykk» 
-sette klima i fokus ved 
kommunale byggeprosjekt 
-elektrifisere kommunens 
bilpark  
 

 
 
 
 
 
Vi tar med oss oppfordringene i det videre arbeidet 
Tas til orientering 
 

4 FM anbefaler å sette mål for 
bevaring av naturtyper som 
bidrar til CO2 -binding 

Vi tar dette til orientering 

5 FM ønsker lokale 
handlingsplaner for den enkelte 
kommune 
FM peker på viktigheten av at 
effekten av tiltak beregnes 
økonomisk for å fastslå kostnad 
og gevinster.  
 

Det er referansegruppas intensjon at den 
interkommunale kommunedelplanen inneholder 
handlingsplan for de tiltak som er felles for 
kommunene i Nord Troms.   
 
Kommunedelplanen vil danne et grunnlag for videre 
arbeid med individuelle mål og tiltak for 
enkeltkommunene.  
 
Referansegruppens medlemmer må ta arbeidet videre 
i egen kommune og supplere planen med lokale mål 
og tiltak. 
Punktet inngår delvis i planarbeidet. 
 
Tas til orientering 
 

6  FM etterlyser en gjennomgang 
av hensynet til Klimatilpasning.  
Det pekes her spesielt på mål 
om å ta vare på robuste 
økosystem som kan bidra som 
flombuffer og vannfordrøyer. 
 
FM ber om en redegjørelse for 
hvilke planer som vil ivareta 
dette i kommunene i Nord- 
Troms 

 
Tema er aktuelt for Samfunnsdelen av 
kommuneplanen i den enkelte kommune.  
 
Det innarbeides som en generell kommentar om at 
det er viktig å ha fokus på klimatilpasning blant annet 
ved å ta vare på robuste økosystem som kan bidra 
som flombuffer og vannfordrøyer. 
 
 
Hensyntaes som generell kommentar men ikke som 
hovedtema 
 

 

 

 

 

Miljøpartiet de Grønne De Grønne (MDG) 
 Merknad Rådmannens vurdering 
1 MDG ønsker en «utvidelse» av 

tematikk og innhold i planen 
Mandatet fra Rådmannsutvalget har vært å rullere 
dagens Klima og energiplan fra 2010.  Dette var også 
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med fokus på miljø der tema 
som naturmangfold, 
pollinatorstrategier, biologisk 
mangfold, avløpsproblematikk 
og plastforurensning blir 
behandlet.  MDG ønsker en 
Miljø , klima og energiplan. 
 

grunnlaget for utlysning av konkurranse med 
innhenting av rådgiver.   
 
Planprogrammet beskriver innholdet i en Klima og 
energiplan. Tema i Klima og energiplanen er satt til 
rullering/ revidering av eksiterende plan med hensyn 
på områdene: 

 
 Klimagassutslipp 
 Energiforbruk 
 Energiressurser 
 Energiforsyning 

Naturvern, Pollinatorstrategier, Biologisk mangfold, 
Avløpsproblematikk og Plastforrurensning  
er hver for seg omfattende tema. Tema som hører 
hjemme i en miljøplan.  Men det krever utredninger 
som det ikke er tatt høyde for ved tilbudsinnhenting 
på rullering av dagens plan.  
 
Det er ikke avsatt midler til utredning av ovennevnte 
tema innen miljø i dette planarbeidet. 

2 MDG ønsker en forankring i FN’s 
bærekraftsmål -delmål med 
lokal forankring 
 

FN’s Bærekraftsmål er en del av de globale føringer 
som ligger til grunn for planarbeidet (ref 4.1 i 
planprogrammet.)   
 
På et overordnet nivå ligger dette inn i 
planprogrammet, men dersom et utvidet arbeid på 
dette området skal gjennomføres vil det kreve ekstra 
ressurser i prosjektet. 
 
En utvidet gjennomgang av de 17 bærekraftsmålene 
og de 169 delmålene med føringer for de lokale 
målsettinger vil kunne utarbeides og konkretiseres i 
de lokale handlingsplanene.   
 
Det er ikke avsatt midler til utredning av Bærekraft 
som eget hovedtema i dette planarbeidet. 
 
Hensyntaes som generell kommentar men utredes 
ikke som hovedtema ved rullering av planen 
 

3 MDG ønsker en plan som er 
formulert forpliktende for 
kommunene slik at den blir 
realisert og unngår å bli en 
«skrivebordsplan» 
 

Referansegruppen vil gjennom sitt engasjement i 
arbeidet tilstrebe at planen får realistiske, 
operasjonelle og tidsbestemte mål for å unngå at 
dette blir en «skrivebordsplan» 
Punktet inngår i planarbeidet. 
 

4 MDG ønsker lokale 
handlingsplaner for den enkelte 
kommune 
 

Det er referansegruppas intensjon at den 
interkommunale kommunedelplanen inneholder 
handlingsplan for de tiltak som er felles for 
kommunene i Nord Troms.   
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Kommunedelplanen vil danne et grunnlag for videre 
arbeid med individuelle mål og tiltak for 
enkeltkommunene.  
 
Referansegruppens medlemmer må ta arbeidet videre 
i egen kommune og supplere planen med lokale mål 
og tiltak. 
 
Punktet inngår delvis i planarbeidet. 
Tas til orientering 
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Planprogram - energi og klima - fylkesmannens uttalelse 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark viser til varsel om oppstart av arbeidet med 
kommunedelplan for energi og klima i Nord-Troms, med høring av planprogram. 
Høringsfristen er 6 uker fra kunngjøring og utsending av planprogrammet, dvs. 05.11.2020.  
 
Den eksisterende energi- og klimaplanen for Nord-Troms sier at «Global oppvarming som 
følge av menneskeskapte klimagassutslipp er den største miljøutfordringen verdenssamfunnet 
står overfor». Denne utfordringen er ikke blitt mindre i løpet av de 10 årene som er gått. 
Fylkesmannen vil berømme kommunene i Nord-Troms for at de vil arbeide sammen om 
tiltak i klima- og energiplanleggingen. Det åpner for synergieffekter.  
 
 
Innspill til planprogrammet 
Planprogrammet gir en god beskrivelse av planprosessen, men er svært generelt og sier ikke 
noe om målene for planen. Det ville vært en fordel om planprogrammet tydelig sier hva som 
er målet med planen, og at planprosessen skal stake ut veien til målet.  Temaene som 
kommunene vil fokusere på i planarbeidet, kan også tydeliggjøres.  
 
Vi forstår kap. 5.2 i planprogrammet slik at kommunene vil ta utgangspunkt i eksisterende 
delplan og revidere innholdet. Energi- og klimaplanen fra 2010 ble utarbeidet gjennom en 
åpen og omfattende prosess, og planen har gode og tydelige mål for reduksjon i 
klimagassutslippene og omlegging til fornybar energi. Svakheten med planen er at mange av 
tiltakene i handlingsprogrammet er for generelle, og ansvaret for oppfølgingen ikke er 
konkret nok. Kunnskapsgrunnlaget må også oppdateres.  
 
Det hadde vært nyttig om en evaluering av den tidligere planen ble inkludert i 
planprogrammet. En slik evaluering bør beskrive hvilke tiltak som er gjennomført, hvilken 
effekt de har hatt, og hvilke erfaringer kommunene har fått. Ved å inkludere evalueringen i 
planprogrammet, kan den stimulere til et offentlig engasjement og debatt på et tidlig 
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tidspunkt i planprosessen. Det vil ikke kommunene oppnå, om evalueringen først 
innarbeides i det endelige planforslaget.  
 
Fylkesmannen kjenner ikke tilstrekkelig til hvilken effekt den eksisterende energi- og 
klimaplanen har hatt i kommunene. Vi mener det er særlig interessant å vite om tiltakene for 
å redusere biltrafikken og utslippene fra landbruket har hatt noen effekt, og om kommunene 
i arealplanleggingen har vektlagt reduksjon i klimagassutslipp. Vi ber om at dette innarbeides 
i evalueringen av eksisterende plan.  
 

For at energi- og klimaplanen skal ha en reell effekt, anbefaler vi at tiltakene i 
handlingsplanen innarbeides i det årlige arbeidet med økonomiplanen og budsjettet. Dette 
er vesentlig for at ikke planen skal «glemmes», slik det framgår på side 2 i planprogrammet.  
 

Vi registrerer for øvrig at framdriftsplanen i planprogrammet må revideres.  
 
Innspill til planarbeidet  
De statlige planretningslinjene for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning legger 
føringer for innholdet i planen. Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å fastsette 
ambisiøse mål for utslippsreduksjoner i tråd med planretningslinjene og benytte 
støtteordningen Klimasats i enda større grad enn hittil. Vi oppfordrer kommunene til å bruke 
offentlige anskaffelser til å stimulere etterspørsel etter produkter som er produsert med 
lavutslippsteknologi, til å jobbe med klimatiltak innen offentlige byggeprosjekter, herunder 
klimagassanalyser, få utslippsfrie byggeplasser og prioritere å få helelektriske bilparker.  
 

Transport er den største enkeltutslippskilden i Norge, og ifølge planen fra 2010, også i Nord-
Troms. Det er derfor vesentlig å sette inn tiltak på dette området, både når det gjelder bil- og 
båt-trafikken. Vi utfordrer kommunene til å vurdere hvordan de gjennom en samordnet 
bolig, areal- og transportplanlegging kan skape attraktive, bærekraftige tettsteder som bidrar 
til å redusere klimagassutslippene.  
 

I energi- og klimaplanen fra 2010 framgår det at klimagassutslippene fra landbruket utgjør 
nær 30% av klimagassutslippene fra kommunene i Nord-Troms. Vi anbefaler at kommunene 
utformer konkrete tiltak som fører til at landbruket kan redusere utslippene i tråd med 
intensjonsavtalen mellom bondeorganisasjonene og regjeringen som ble inngått i fjor.  
 
Naturtyper og CO2-binding 
Vi anbefaler at kommunene i planen setter mål om å ta vare på økosystemer og naturtyper 
som kan bidra til å redusere klimagassutslippene. Myr og skog har særlig stor betydning for 
CO2-binding. Planen bør derfor inkludere tiltak mot avskoging, skogskjøtselstiltak, og 
eventuelt tiltak for økt opptak av CO₂ i skog og andre landarealer, jf. de statlige 
planretningslinjene kap. 3. Det bør drøftes hvilke følger dette må få i arealplanleggingen.  
 
Utforming av tiltak i handlingsplanen 
Mange av tiltakene i handlingsplanen i eksisterende plan er generelle, og ansvaret for 
oppfølging ligger til «Alle kommuner». Fylkesmannen anbefaler at handlingsplanen 
differensieres mellom de ulike kommunene, og beskriver helt konkrete tiltak med forventet 
kostnad/besparelse på samme format som budsjettet og økonomiplanen i den enkelte 
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kommune. Dermed kan tiltakene hentes direkte inn i det årlige budsjett- og 
økonomiplanarbeidet.  
 
Verktøy og veiledning 
Miljødirektoratet har mye informasjon om klima og energiarbeidet på sine hjemmesider: 
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-klimagasser/ 
og https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/ 
 
Konkrete verktøy og veiledning finnes på følgende nettsteder: 

• Om klimasats:  
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-
klimagasser/klimasats/ 

• Veileder for klima- og energiplanarbeidet: 
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-
klimagasser/klima-og-energiplanlegging/ 

• Klima- og energitiltak i ulike sektorer: 
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-
klimagasser/klima-og-energitiltak/ 

• Klimaregnskap og regnemaler: 
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-
klimagasser/utslippsregnskap-og-regnemaler/ 

• Webinarer:  
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar/ 

• Klimapodcast:  
https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimapodcast/ 

• Filmer om lokalt klimaarbeid: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKecgvGqdo5jGGfbLMU4-84AKlJy8i4zB 

• Facebook-gruppa Lokalt klimaarbeid:   
• https://m.facebook.com/groups/889455147886760/ 
• Digitaliseringsdirektoratet, verktøy for bærekraftige anskaffelser 

https://kriterieveiviseren.difi.no/ 
 

Mange kommuner har gjort et viktig nybrottsarbeid som andre kan lære av. Vi vil særlig 
nevne følgende eksempler: 

 Klima- og energiplanen for Bodø kommune: 
https://bodo.kommune.no/getfile.php/1313122-
1562053022/Natur%2C%20milj%C3%B8%20og%20landbruk/Bod%C3%B8%20komm
unes%20klima-%20og%20energiplan%202019-2031%281%29.pdf 

 Klimaplanen og klimaarbeidet i Trondheim kommune: 
https://www.trondheim.kommune.no/klimaplan/ 

 Grønn strategi for Bergen kommune: 
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/gronn-strategi/slik-skal-bergen-bli-
fossilfri 
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Klimatilpasning  
Planprogrammet sier ingenting om hensynet til klimatilpasning, og vi forstår det slik at 
klimatilpasning ikke er et tema i dette planarbeidet. Planprogrammet og de senere 
plandokumentene bør imidlertid beskrive hvilke planer som omfatter/ er tenkt å omfatte 
dette temaet. Det viser at kommunene har et bevisst forhold til dette arbeidet. 
Klimatilpasning er et tverrfaglig tema som vil kunne påvirke alle sidene av 
kommunesamfunnet på sikt. Det er derfor viktig at kommunene i de overordnede 
kommuneplanene utmeisler en klar strategi for dette arbeidet, og at temaet ivaretas i øvrige 
areal- og temaplaner. 
 
I arbeidet med klimatilpasning anbefaler fylkesmannen at kommunene setter seg mål for å 
ta vare på robuste økosystemer. Slike systemer leverer vesentlige økosystemtjenester som 
reduserer farene ved klimaendringene. Myr, våtmarksområder og kantvegetasjon langs 
vassdrag er eksempler på økosystemer med viktige funksjoner som flombuffer og 
vannfordrøyer. Disse økosystemene reduserer derfor negative konsekvenser av økt nedbør 
og overvann.  
 

Fylkesmannen skal påse at arbeidet med å redusere klimagassutslippene i fylket prioriteres. 
Vi har i oppgave å veilede kommunene og utfordre dem til å gjennomføre konkrete tiltak 
som bidrar til reduserte utslipp. Fylkesmannen ser fram til videre kontakt med kommunene 
i Nord-Troms i arbeidet med delplanen. Vi er tilgjengelige for spørsmål og drøftinger om 
kommunene ønsker det. Ved skriftlige henvendelser, vennligst oppgi saksnummeret, jf. vår 
ref.  

 
 
 
Med hilsen 
 
Oddvar Brenna 
fagkoordinator for areal 

  
 
Lars Smeland 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Kopi til: 
Gáivuotna suohkan / Kåfjord kommune Postboks 74 9148 OLDERDALEN 
Kvænangen kommune Rådhuset, Gárgu 8 9161 BURFJORD 
Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT 
Skjervøy kommune Postboks 145 9189 SKJERVØY 
Storfjord kommune Oldersletta 1 9046 OTEREN 
Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO 
Sametinget - Sámediggi Àvjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 
Troms og Finnmark fylkeskommune Fylkeshuset, Postboks 701 9815 VADSØ 
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Joakim Stensrud Nilsen

Fra: Silja Skjelnes-Mattila <silja.skjemattila@gmail.com>

Sendt: onsdag 14. oktober 2020 20:10

Til: post@lyngen.kommune.no; Joakim Stensrud Nilsen

Emne: Høringsinnspill til planprogrammet for kommunedelplan energi og klima, 

Nord-Troms

Høringsinnspill 

Felles innspill fra Miljøpartiet de Grønne i kommunene Lyngen, Kåfjord og Storfjord angående 
planprogrammet for kommunedelplan energi og klima, Nord-Troms 

  

  

1) Navn og omfang 

Vi mener at den nye planen må hete Miljø-, klima- og energiplan, og at omfanget av planen må defineres 
deretter. I planprogramdokumentet brukes både navnet klima- og energiplan og navnet miljø- og klimaplan 

(for eksempel under kapittel 6.1 og 6.2), men omfanget som er beskrevet tangerer i svært liten grad 

miljøspørsmål. Planen mangler fokus på helt sentrale temaer som naturvern, pollinatorstrategier, biologisk 

mangfold, avløpsproblematikk, og for eksempel plastforurensing, for å nevne noen. Verden står ikke bare 

overfor en klimakrise, men også en artsmangfoldskrise og en plastkrise.  

  

2) Bruk av FNs bærekraftsmål 

Det er nasjonale forventninger til at FNs 17 bærekraftsmål skal være et grunnlag for den kommunale og 
fylkeskommunale planleggingen. For at man skal kunne bruke FNs bærekraftsmål som et verktøy, må de brytes 

ned i målbare enheter tilpasset regionen. Vi håper derfor at bærekraftsmålene brytes ned og konkretiseres 

under denne planprosessen. 

  

3) Forpliktende oppfølging 

Dessverre ble svært lite av planen fra 2010-2014 fulgt opp i kommunene. Utfordringene med oppfølging 

beskrives også i planprogramdokumentet: 

En ulempe med en egen plan kan være at planen «glemmes». Derfor bør kommunene være ekstra bevisst på 
hvordan kommunedelplanen skal kobles og forankres i kommuneplan, økonomiplan og årsbudsjett. 

Implementering av kommunedelplan energi og klima i den daglige driften blir også en viktig arbeidsoppgave 

fremover. 

Planen bør derfor utformes med et særskilt fokus på kommunenes ansvar, forpliktelser og oppfølging av 

kommunedelplanen. 

  

4) 

Selv om dette skal være en felles plan for kommuneme, med felles mål og strategier, mener vi det vil være av 

stor betydning for den enkelte kommune at planen åpner for lokale tilpasninger.  Handlingsdelen må kunne 

spesifiseres med lokale utfordringer i de enkelte kommunene. 

  

  

Med vennlig hilsen 
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Kåfjord MDG ved Tania Lopez og Linda Aarøen Lien  
Lyngen MDG ved Helga Ringbakken og Mikal Nerberg 

Storfjord MDG ved Kasper Holmen og Silja Skjelnes-Mattila 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2019/393 -9 

Arkiv: K53 

Saksbehandler:  Bendik Fanghol 

Dato:                 29.10.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
96/20 Formannskap 19.11.2020 

 

Dispensasjon for etablering av sykkelbane 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Kåfjord kommune innvilger dispensasjon til grendeutvalget for Manndalen, Skardalen 

og Nordnes for etablering av sykkelbane på omsøkt plassering på Løkvoll jf. PBL kap. 
19. 

 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Grendeutvalget for Manndalen, Skardalen og Nordnes har søkt om dispensasjon for å etablere 
sykkelbane på areal som er regulert til helikopterlandingsplass på nordsiden av E6 på Løkvoll. 
Sykkelbanen vil delvis etableres på parkareal GP1 og delvis på areal til helikopterlandingsplass 
SLH. Sykkelbanen skal brukes av barn og ungdom. 
 

Vurdering: 
Planstatus 
Det aktuelle arealet er delvis regulert til parkareal og delvis til helikopterlandingsplass 
 
Helikopterlandingsplass 
Den regulerte helikopterlandingsplassen var tiltenkt brukt av NVE i forbindelse med Nord-
Norsk fjellovervåking som har stasjon på Løkvoll. De bruker en del helikopter for å fly til de 
overvåkede fjellpartiene de har ansvar for. NVE benytter i dag en annen plassering for sin 
helikopterlandingsplass, litt nordøst for den regulerte. Denne er helt på elvekanten og er dermed 
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tryggere for dem å bruke. NVE har nå planer om å flytte sine kontorer til Birtavarre. De vil 
dermed etablere ny helikopterlandingsplass der, og vil ikke lenger har behov for landingsplass 
på Løkvoll. Saken har også blitt forelagt NVE, hvor de bekrefter at de ikke har behov for den 
regulerte landingsplassen. Se vedlegg. 
 
Strandsonen 
Arealet er avklart gjennom reguleringsplanen med hensyn på PBL § 1-8. 
 
Kulturminner 
Arealet er avklart gjennom reguleringsplanen med hensyn på kulturminner. 
 
Naturmangfold 
Arealet er avklart gjennom reguleringsplanen med hensyn på naturmangfold. 
 
Oppskyllingshøyde 
Arealet er avklart gjennom reguleringsplanen med hensyn på oppskyllingshøyde, da hele 
utfyllingen skal være fylt opp til over tre meter over havet. 
 
Kvikkleire 
Arealet er avklart gjennom reguleringsplanen med hensyn på kvikkleire, da det er gjort mange 
grunnboringer i området. 
 
PBL kap 19 
Vil tiltaket vesentlig tilsidesette hensynet bak bestemmelsen/arealformålet det dispenseres fra? 
Hensynet bak arealformålet helikopterlandingsplass var i utgangspunktet å sikre NVE en 
permanent landingsplass for deres oppdrag. Da de har fortsatt å bruke en annen plassering og nå 
er på trappene til å flytte fra Løkvoll, vil de ikke ha behov for denne landingsplassen i framtiden. 
Dette har NVE også bekreftet, se vedlegg. Det var i utgangspunktet en litehensiktsmessig 
plassering av en helikopterlandingsplass å ha den inn langs en trafikkert vei, tett på 
campingplassen, sjøbukafeen og parkarealet. Dette gjør at helikopteret alltid må fly over land for 
å kunne lette/lande, mens dagens plassering gjør det de kan lette/lande utover elva. Kåfjord 
kommune anser derfor hensynet til ikke å være vesentlig tilsidesatt jf. plan- og bygningsloven 
§19-2, 2. ledd, 1. punktum. 
 
Er fordelene med tiltaket større enn ulempene etter en samlet vurdering? 
Sykkelbanen skal etableres for å gi barn og ungdom et aktivitetstilbud på Løkvoll. Det er per i 
dag ikke noe tilbud til barn og ungdom på nordsiden av E6 på Løkvoll. Det er et stort areal som 
er regulert til parkområde, men det er foreløpig bare en fylling. Tilbudet vil derfor være 
kjærkomment for barn og ungdom som ønsker å ha en aktivitet på Løkvoll. Sykkelbanen vil 
også bli et tilbud til besøkende på Løkvoll og gjester på Manndalen Sjøbuer og Løkvollstranda 
camping. Etter en samlet vurdering vurderes fordelene til å være klart større enn ulempene jf. 
plan- og bygningsloven §19-2, 2. ledd, 2. punktum. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2015/695 -45 

Arkiv: 000 

Saksbehandler:  Trond Arne Hoe 

Dato:                 10.11.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
97/20 Formannskap 19.11.2020 

 

Tilskudd til boligbygging - vurdering av muligheter 

Henvisning til lovverk: 
 

Kommunedirektørens innstilling: 

 Kåfjord kommune legger av kr. 500 000 i 2021 budsjettet for tilskudd til boligbygging  
 Hvert tilskudd settes til kr. 50 000 

 
 For tilskudd til geoteknisk undersøkelser legges det av kr. 210 000 i 2021 budsjettet 
 Hvert tilskudd settes inn til kr. 30 000.  

 
Det lages retningslinjer for tildeling av tilskuddet. Denne vedtas politisk. Tilskuddene er en 
prøveordning for budsjettåret 2021. 
 

Saksopplysninger: 
I lys av den befolkningsmessige sammensetningen og utviklingen fremover samt de 
fremtidsutsikter flere utkantkommuner er forespeilet, er det å tiltrekke seg nye innbyggere, 
opprettholde eksisterende næring og stimulere for nye, en viktig forutsetning for å opprettholde 
bosetting og nivået kommunale tjenester i årene som kommer. Barnetallet går ned og antall eldre 
blir flere. Er det noe vi kan gjøre for å snu eller bremse denne trenden. 
  
En ting er at vi kan gjøre oss attraktive ved å gi gode kommunale tjenester samtidig som vi har 
tilrettelagte nærings- og boligtomter. I den sammenheng er det et tiltak som flere kommuner har 
gjennomført, nemlig tilskudd til boligbygging.  
 
Her kan det være mange måter å gi tilskudd på, og en av dem er å gi et kronebeløp for hver 
bolig som settes opp. Andre måter er å gi lettelse i kommunale avgifter i etableringsfasen.  
I alle byggeprosjekter skal tomta klareres i forhold til naturfarer. I vårt område slår dette til både 
ved ras ovenfra og nedenfra. Alle tomter som ligger under marin grense skal klareres for kvikk-
leire, hvis tomta da ikke kommer inn under NVE’s sikkerhetssoner, dvs. flatt terreng og ingen 
bruddkant i nærheten. Kravet til slike undersøkelser vil derfor slå inn på det meste av 
boligområder i kommunen. 
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Her er det også mulig til å gi støtte til disse kartleggingene. Alle slike undersøkelser skal gjøres 
av et godkjent firma, og flere av disse kan gjøres som en skrivebordforretning. Uansett så koster 
disse alt fra kr. 20 000 (skrivebordforretning) og opp til kr. 200 000 (full grunnundersøkelse 
med boring). 
 

 

Vurdering: 
Kåfjord kommune går her inn på en ordning for å stimulere til boligbygging i kommunen. Flere 
av nabokommunene har denne ordningen, og en ser her at dette har gitt et løft knyttet til 
boligbygging. En slik ordning vil da kunne gjelde for all boligbygging i kommunen og da både 
for bygging i kommunalt og privat regulerte områder. Ordningen med tilskudd til geotekniske 
undersøkelser gjelder også for næringstomter. Disse tilskuddene er et maksbeløp, og det dekker 
de reelle kostnadene inn til dette beløpet. Dette etter kvittering fra Geoteknisk firma. Det lages 
retningslinjer for tildeling av tilskudd. 
 
Tilskuddet kan splitts på næring og boliger og også øremerkes unge etablerere. Eksempelvis kan 
en legge begrensinger på alder som et kriterie for å kunne søke om tilskudd.  
 
Det vil også være naturlig at en legger inn en begrensning i at dette kun gjelder nye 
byggesøknader som kommer inn etter at vedtaket er endelig behandlet.  
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2020/24 -37 

Arkiv: 026 

Saksbehandler:  Gunn Andersen 

Dato:                 06.11.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
98/20 Formannskap 19.11.2020 

 

Studiebibliotekavtale -  NTSS 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Vedtak fra regionrådet 
2 Samarbeidsavtale om studiebibliotek 
3 Minimumsstandard studiebibliotek 

 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Kåfjord kommune ser det som positivt at det inngås ny avtale med Nord-Troms studiesenter om 
studiebibliotek og godkjenner vedlagte avtale og minimumsstandard. 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
 
 Studiebibliotekene inngår i Nord-Troms Studiesenter (NTSS) sin modell: Megler – Motor – 
Møteplass. For at utdanningsinstitusjoner som eksempelvis UiT, skal kunne gi et godt tilbud i 
områder med lang avstand til nærmeste studiested, er de avhengig av samarbeidspartnere som 
kan tilrettelegge for utdanning og skape møteplasser for studentene. I tillegg bidrar 
studiesenteret med lokal kompetanse og rekruttering av studenter.  
 
Folkebibliotekene er den lokale infrastrukturen i studiesentret og skal fungere som møteplass, 
studiested og læringsarena i kommunen studentene er bosatt i. Studiebibliotektilbud handler om 
voksenpedagogisk tilrettelegging, kompetent veiledning og tilstedeværelse for studenter.  
Våren 2017 inngitt samtlige kommuner i regionen avtale med Nord-Troms studiesenter om 
studiebibliotek. Med bakgrunn i avtalene NTSS har med kommunene ble det høsten 2017 
inngått en 3-årig samarbeids avtale med Universitetsbiblioteket (UB) med gjensidige 
forpliktelser til studentenes beste, lik den UB har med Studiesenteret Midt -Troms.  
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I perioden siden sist avtale ble inngått har studiesenteret hatt et meget godt samarbeid med 
studiebibliotekene. I strategiplan for Nord-Troms Studiesenter 2020 - 2023 (vedtatt i Nord- 
Troms Regionråd sak 21/20) er studiebibliotekene en selvfølgelig del av studiesenteret. Vi 
ønsker å videreutvikle NTSS og studiebibliotekene sine gode erfaringer med å framskaffe en 
merverdi for studentene gjennom lokal oppfølging og støtte.  
Avtalen med kommunene inngått i 2017 går ut i år. Det samme gjør avtalen med 
Universitetsbiblioteket.  
Regionalt biblioteksamarbeid (biblioteksjefene) har i samarbeid med NTSS utarbeidet vedlagte 
forslag til revidert samarbeidsavtale og minimumsstandard for studiebibliotekene. Nord-Troms 
Regionråd støtter i vedtak i møte ../.. 2020 forslaget til samarbeidsavtale og at denne inngås 
mellom Nord-Troms Studiesenter og kommunene i regionen.  

Vurdering: 
 
Utdanningsløp innenfor fagarbeid og høyere utdanning er viktig for lokalt å produsere den 
arbeidskraft det offentlige og næringslivet har behov for. Nord- Troms Studiesenter tilbyr 
ordinære studier gjennom fleksible løsninger fra ulike utdanningsinstitusjoner og bidrar på den 
måten både til å høyne regionens utdanningsnivå og til å rekruttere, utvikle og beholde 
arbeidskraft.  
For svært mange av studentene som er tilknyttet studiesenteret, er ikke alternativet å ta høyere 
utdanning andre steder. Alternativet er i stor grad å ikke ta utdanning. Karlegging foretatt på 
flere områder tilsier det vil bli kamp om kompetanse i årene framover og at kommunene vil 
trenge all den kompetanse de kan få.  
Kommunene i Nord-Troms hadde i perioden 2009 – 2011 samarbeidsavtale med NTSS om 
studiebibliotek i hver kommune. Studiebibliotekene er den distribuerte delene av studiesenteret. 
I 2017 ble det derfor inngått ny 3-årig avtale mellom Nord-Troms Studiesenter og kommunene i 
regionen.  
Studiebibliotekene er en viktig merverdi for studenter fra Nord-Troms som tar fleksible nett- og/ 
eller desentraliserte studier. En avtale med Universitetsbiblioteket er med på å utvikle 
studiebibliotekene. Universitetsbiblioteket foretrekker én avtale med Nord-Troms i stedet for 
avtale med hver kommune. Med bakgrunn i dette anbefales kommunen å godkjenne vedlagte 
avtale. 
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

Til  
Kommunene i Nord-Troms 
 
 
MELDING OM VEDTAK FRA NORD-TROMS REGIONRÅD: 
 
EMNE: Møte nr 7-2020 
STED: Nordreisa 
TIDSPUNKT: 28. og 29. september 2020 

 
Sak 38/20  Samarbeidsavtale med Nord-Troms Studiesenter om studiebibliotek  
Saksdokument: 

 Forslag til revidert avtale om studiebibliotek (vedlagt) 
 Forslag til revidert minstestandard for studiebibliotekene (vedlagt) 
 Forslag til saksfremlegg behandling i kommunene (vedlagt) 

Saksbehandler: Kristin Vatnelid Johansen 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd anbefaler kommunene å inngå ny avtale om studiebibliotek. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
 
Saksopplysninger 
Studiebibliotekene inngår i Nord-Troms Studiesenter (NTSS) sin modell: Megler – 
Motor – Møteplass. For at utdanningsinstitusjoner som eksempelvis UiT, skal kunne 
gi et godt tilbud i områder med lang avstand til nærmeste studiested, er de 
avhengig av samarbeidspartnere som kan tilrettelegge for utdanning og skape 
møteplasser for studentene.  I tillegg bidrar studiesenteret med lokal kompetanse 
og rekruttering av studenter. 
 
Folkebibliotekene er den lokale infrastrukturen i studiesentret og skal fungere som 
møteplass, studiested og læringsarena i kommunen studentene er bosatt i. 
Studiebibliotektilbud handler om voksenpedagogisk tilrettelegging, kompetent 
veiledning og tilstedeværelse for studenter. 
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I strategiplan for Nord-Troms Studiesenter 2020 - 2023 (vedtatt i Nord-Troms 
Regionråd sak 21/20) er studiebibliotekene en selvfølgelig del av studiesenteret. Vi 
ønsker å videreutvikle NTSS og studiebibliotekene sine gode erfaringer med å 
framskaffe en merverdi for studentene gjennom lokal oppfølging og støtte.  
 
Avtalen med kommunene inngått i 2017 går ut i år. Det samme gjør avtalen med 
Universitetsbiblioteket. Vi foreslår en revidert, løpende avtale med 6 måneders 
gjensidig oppsigelsestid. Universitetsbiblioteket foretrekker én avtale med Nord-
Troms i stedet for avtale med hver kommune. Med bakgrunn i dette anbefales Nord- 
Troms Regionråd å godkjenne vedlagte avtale samt minstestandard. 
 
Rett protokollutskrift bevitnes 29.09.20 
Berit Fjellberg 
Referent
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SAMARBEIDSAVTALE 
MELLOM NORD-TROMS STUDIESENTER OG 

 KOMMUNENE KVÆNANGEN, NORDREISA, SKJERVØY, 

KÅFJORD, STORFJORD OG LYNGEN 

 

 

Om studiebibliotek 
 

 

Løpende avtale   fra 2020 
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BAKGRUNN 

I Nord-Troms har man hatt et godt etablert biblioteksamarbeid siden 2004, organisert og 
formalisert med forankring i Nord-Troms Regionråd siden 2008. Studiebibliotekene ble 
etablert allerede i 2004 i alle seks kommuner/bibliotek i Nord-Troms. Alle bibliotekene har 
rustet opp etter felles minimumsstandard. Denne standarden har endret og utviklet seg i 
takt med at studentenes behov har endret seg. I 2006 ble Nord-Troms Studiesenter (NTSS) 
etablert og studiebibliotekene inngikk i studiesentermodellen: Megler – Motor – Møteplass. 
Folkebibliotekene er den lokale infrastrukturen i studiesentret og skal fungere som 
møteplass, studiested og læringsarena i kommunen studentene er bosatt i.  
 
For å sikre drift og forutsigbarhet så man behov for å inngå mer forpliktende samarbeid. I 
2009 ble det inngått samarbeidsavtale mellom NTSS og kommunene i Nord-Troms for 
perioden 2009-2011 Som en del av avtalen satte kommunene av midler til satsing på eget 
studiebibliotek. Midlene ble brukt til utstyr og kompetanseheving, i henhold til felles plan for 
utvikling av studiebibliotekene. Ny avtale ble inngått for perioden 2017-2020. 
 
Bibliotekene i Nord-Troms er fremdeles viktige samarbeidspartnere for Nord-Troms 
Studiesenter, og møteplass i studiesenterets modell. Det er behov for å formalisere dette 
samarbeidet videre. 
 

FORMÅL 

Hensikten med samarbeidet er gjennom gjensidig forpliktelse å sikre at det kan gis 
utdanningstilbud på høyere nivå i regionen og at studentene får en tilfredsstillende tilgang til 
infrastruktur.  

Folkebibliotekene i Nord-Troms er studiebibliotek og møteplass for de som tar utdanning. 
Studiebibliotektilbud handler om voksenpedagogisk tilrettelegging, kompetent veiledning og 
tilstedeværelse for studenter. Med studiebibliotek i hver kommune får studentene nærhet 
og tilgang til etablerte lokaler.  

 
Det å legge til rette for livslang læring handler om å være i takt med omverden, bygge videre 
på mulighetene man har til å være en del av kunnskapssamfunnet. Nord-Troms Studiesenter 
(NTSS) har en desentralisert og fleksibel modell hvor studiebibliotekene inngår som lokal 
møteplass og lokale kompetansesenter i hver kommune. NTSS gjør det mulig for innbyggere 
i Nord-Troms å ta høyere utdanning. Det at man ikke må reise ut av regionen for å studere 
gjør det mulig for flere å ta høyere utdanning. Kommunene i regionen får tilført nødvendig 
fagkompetanse som de ellers ville ha hatt utfordringer med å rekruttere fagfolk til, for 
eksempel sykepleiere, lærere mm. 

 

Med denne samarbeidsavtalen ønsker vi å sikre og videreutvikle det gode samarbeidet 
mellom NTSS og studiebibliotekene. Studiebibliotekene legger til rette for livslang læring for 
alle innbyggere, men med et spesielt blikk for studenten. 
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MÅL  

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

 
 Jobbe tett opp mot utdanningstilbydere for å få gode, fleksible løsninger for 

studenter i Nord-Troms.  
 Etablere og følge opp relevante, nye kurs og studier i tett samarbeid med kommunal 

sektor og næringslivet i regionen.  
 Rekruttere studenter til ulike studier gjennom aktiv markedsføring. 
 Oppfølging av studentene i nært samarbeid med studiebibliotekene slik at 

studentene vil bli i Nord-Troms og bruke sin kompetanse her. 
 Tilrettelegge best mulig for voksnes læring lokalt i hver kommune. 

 
 
 

AVTALEPARTENES ANSVAR 

Nord-Troms Studiesenters ansvar 

 Mekle fram studier i regionen 
 Sikre jevnlig informasjon om pågående og kommende kurs, studier og aktiviteter. 
 Bistå studenter i kontakt med studiested- bibliotek 
 Sikre kommunikasjon mellom studiestedet og bibliotektjenesten lokalt 
 Kompetanseheving og kvalitetssikring av studiebibliotekenes tjenester.  
 Felles møteplass NTSS og studiebibliotekene om voksnes læring 
 Forhandle fram avtale med Universitetsbiblioteket 
 Årlig rapportering til Regionrådet og oppfølging av minstestandard 
 Drive aktiv, utadrettet markedsføring sammen med studiebibliotekene om 

tjenestene og møteplassfunksjonen  

 

Studiebibliotekenes ansvar 

- Til enhver tid oppfylle minstestandarden 
- Veiledning og tilrettelegging for voksne studenter lokalt i hver kommune 
- Informere om studier og kurs 
- Informere om studiebibliotekets tjenester lokalt 
- Delta på kompetansegivende kurs 
- Årlig dokumentere og rapportere til NTSS og Nord-Troms Regionråd 
- Markedsføre og gjøre studiebibliotektjenesten/møteplassen kjent i egen kommune 

og egen organisasjon 

 

294



4 

Kommunenes ansvar 

 Sørge for kompetente arbeidstakere i egen organisasjon.  
 Sikre studiebibliotekene tilstrekkelig økonomi til vedlikehold og oppgradering av 

tjenesten og til kompetanseutvikling for de ansatte.  Minimum kr 20 000,- pr år 
 Sikre at studiebibliotekene oppfyller minimumsstandard. Vedlegg  
 Kommunene skal tilrettelegge for livslang læring for alle innbyggerne.  
 Informere i organisasjonen om Nord-Troms Studiesenter og Studiebibliotekene 

 
ORGANISERING 
Samarbeidsparter er Nord-Troms Studiesenter og kommunene gjennom studiebibliotekene. 
Inntil ny organisering er på plass rapporterer NTSS til Nord-Troms Regionråd 
 

VARIGHET 
Avtaleperioden er løpende med 3 måneders varsel om revidering av avtalen. 
Avtalen kan sies opp av partene med minimum 6 måneders varsel. Oppsigelsen får virkning 
fra neste kalenderår. 
 

UNDERTEGNING   Nord-Troms, ……………………. 2020 

      

Kvænangen kommune     Nordreisa kommune 

 

……………………………………     ……………………………………… 

 

Skjervøy kommune      Kåfjord kommune 

 

……………………………………     ……………………………………… 

 

Storfjord kommune      Lyngen kommune 

 

……………………………………     ……………………………………… 

 

Nord-Troms Regionråd ved Nord-Troms Studiesenter 

 

…………………………………………………………………

295



1 

Minimumsstandard  - Studiebibliotekene i Nord-
Troms 
 
Helt siden oppstarten med studiebibliotekene i 2004 har bibliotekene rustet opp etter felles plan for 
utvikling av tjenestene. Denne planen fikk etter hvert navnet «Minimumsstandard». 
Minimumsstandarden sikrer at studenter i Nord-Troms har lik tilgang til bibliotektjenester i alle seks 
kommuner, at tjenestene har tilnærmet samme kvalitet. Tjenestenes innhold, kvalitet og nivå er 
beskrevet i minimumsstandarden. 

Studiebibliotekene i Nord-Troms skal være attraktive møteplasser som gir studenter et 
brukervennlig, tilpasset og utvidet bibliotektilbud, med særlig fokus på det å være student i 
desentraliserte og fleksible studier. Studiebibliotektjenesten handler om voksenpedagogisk 
tilrettelegging, kompetent veiledning og tilstedeværelse for studenter.  

 

1. Studiebibliotekene i Nord-Troms skal minimum tilby følgende tjenester:  
Tilgang til studieplasser/studierom/grupperom/undervisningsrom. 
Studiebibliotekene skal tilrettelegge et godt studiemiljø lokalt i hver kommune; fungere som 
lokal campus for desentraliserte studenter. 
 

2. Studierom: 
Studieplasser og ulike rom må være hensiktsmessig plassert, innredet og tilrettelagt for voksne 
studenter.  
Studiebibliotekene må tilrettelegge for stille sone(r) som gir studenter arbeidsro. 
Studenter bør ha tilgang til å lage seg kaffe/te. 
Studiebibliotekene har også ansvar for å tilrettelegge og organisere tilgang til gruppe-
/undervisningsrom i hver kommune som rommer inntil 15 personer. Det er her viktig at disse 
undervisningsrommene også er tilrettelagt og egnet for voksne studenter. 
 

3. Tilgang til biblioteket i og utenom ordinær åpningstid. 
Alle studiebibliotek bør kunne tilrettelegge slik at studenter kan benytte biblioteklokalene 
utenom ordinær åpningstid. 
 

4. Tilgang til faglitteratur og ulike databaser. 
Alle studiebibliotekene skal gi tilgang til relevant faglitteratur, støttelitteratur og metodebøker til 
oppgaveskriving. 
 
Alle studiebibliotekene har tilgang til ulike databaser gjennom Troms og Finnmark fylkesbibliotek 
sine avtaler/konsortier. Ansatte er forpliktet til å gjøre seg kjent og kunne veilede lånere i bruk av 
disse. 
 

5. Veiledning knytta til informasjonskompetanse og søk i databaser. 
Det er viktig at alle studiebibliotekene i Nord-Troms har ansatte med tilstrekkelig bibliotekfaglig 
kompetanse og kunnskap i informasjonskompetanse, for å kunne veilede studenter.  
 

6. Fjernlån – dvs. innlån av pensum-/tilleggslitteratur fra andre bibliotek. 
Alle studiebibliotek skal tilby studenter å låne inn aktuell faglitteratur fra andre bibliotek i Norge. 
Det er eierbibliotekets lånefrister som gjelder ved fjernlån. 
Vær oppmerksom på at det kan være andre frister og regler enn for vanlige lån. 
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7. Tilgang til fagbibliotektjenester i folkebibliotek.  

Studiebibliotekene skal samarbeide med ulike lærested og tilby tilrettelegging og faglige 
ressurser.  
 
Lisensbelagte elektroniske ressurser har ikke folkebibliotekene i regelen tilgang til, men 
studiebibliotekene skal kunne veilede studenter til å logge på «campus» ved sin 
utdanningsinstitusjon og få tilgang til lærestedets elektroniske ressurser. 
Nærmere beskrivelse av denne tjenesten inngår som en del av avtalen med 
Universitetet/Universitetsbiblioteket i Tromsø.  
 

8. Tilgang til oppdatert PC med oppdatert programvare og egen skriver tilkoblet. 
 

9. Trådløst nettverk 
Alle studiebibliotek skal ha et trådløst nettverk som er velfungerende i hele bibliotekrommet. 
Det trådløse nettverket må også være tilgjengelig utenom ordinær åpningstid. 
 

10. Tilgang til kopimaskin, skanner og fargeskriver. 
 

11. Videokonferanseutstyr. 
Alle studiebibliotek skal ha tilgang til videokonferanseutstyr, enten i egne lokaler eller i 
nærliggende/tilstøtende lokaler. Utstyret må være oppdatert slik at kvaliteten på undervisningen 
ikke forringes. De bibliotekene som har små studio må tilrettelegge for at det er mulig å leie 
større studio i samme kommune.  
 

12. Eksamenslokaler. 
Studiebibliotekene bør kunne tilrettelegge for avvikling av lokal eksamen. Dette skjer i tilfelle i 
samarbeid med det enkelte lærested og den enkelte student. Eventuelle utgifter må dekkes av 
lærested/student.  
 

13. Informasjon 
Alle studiebibliotek er forpliktet til å informere og gjøre sine tjenester kjent for 
studenter/brukere i sin kommune. Det er spesielt viktig å være ute med informasjon i forkant av 
semesterstart og ved inngang til eksamensperioder.  
- Oppdatert informasjon om studiebibliotek på bibliotekets nettsider 
- Oppdatert brosjyre 
- Informasjon/oppslag i bibliotekrommet  
 
 

14. Kompetanseheving 
Ansatte ved studiebibliotek er forpliktet til å delta på kompetansehevende kurs som arrangeres i 
regionen. Dette skal sikre at ansatte har gode og oppdaterte kunnskaper slik at de kan veilede 
studenter i bl.a. informasjonskompetanse. 

Vedtatt 24.06.2020
 i regionalt bibliotekmøte
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2020/360 -7 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Inger Marie Åsli 

Dato:                 06.10.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
25/20 Samepolitisk utvalg 06.11.2020 
99/20 Formannskap 19.11.2020 

 

Senter for nordlige folk: Klage på avslag - Støtte til tørkeri 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Søknad 
2 20200923084149334 
3 Særutskrift - Senter for nordlige folk - Søknad om støtte til tørkeri 

 
 
 
 

Saksprotokoll i Samepolitisk utvalg- 06.11.2020  

Behandling: 
 
 
 

Vedtak: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Klage fra Senter for nordlige folk datert 22.9.2020 tas ikke til følge, og tidligere vedtak i sak 
15/20 opprettholdes.  
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Klagen oversendes Kåfjord formannskap til endelig behandling.  
 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Senter for nordlige folk klager på vedtak 15/20 vedtatt i  Samepolitisk utvalg 28.08.2020:  
Avslag. Kåfjord kommune finner ikke å kunne bevilge midler til bygging av et godkjent tørkeri da 
tiltaket ikke faller inn under formålet med tospråklighetsmidlene.  
 
Klager søkte i brev av 02.07.2020 om kr. 50 000 i støtte til bygging av et godkjent tørkeri som 
kan fungere som et viktig tilskudd til matproduksjonen på senteret, og kan brukes i formidling 
av lokale /regionale mattradisjoner.  
 
Klager sier: Som vi også har beskrevet i søknaden, er ikke et tørkeri noe vi ønsker å bygge opp 
for egen vinning., men et tiltak som skal bidra til å dokumentere og formidle vår sjøsamiske 
språk og kultur, samt tradisjoner som er i ferd med å forsvinne. Prosessen rundt 
mattradisjonene skal formidles gjennom ulike aktiviteter som f.eks. kurs, seminarer, formidling 
til skoleklasser og ulike prosjekt i samarbeid med andre institusjoner. Dette skal igjen 
dokumenteres og formidles ut i våre ulike kanaler (.....) Gjennom ulike aktiviteter (....) vil de 
samiske ordene og uttrykkene (....) synliggjøres til et større publikum.  
 
De sier videre: Vi ser utbygging av tørkeri om et viktig ledd i bevaringen og formidlingen av 
tradisjonskunnskap (....). Dette kan bidra til å heve statusen til samisk språk og kulturell 
kunnskap. 
 
Fra administrasjonen sin side ble det vurdert at søknaden til Senter for nordlige folk ikke falt inn 
under formålet med tospråklighetsmidlene. Formålet med tospråklighetsmidlene er at 1) 
Innbyggerne i forvaltningsområdet for samisk språk kan aktivt bruke samisk i kommunikasjonen 
med offentlige instanser, samt at 2) befolkningen har mulighet til å lære og utvikle samisk språk.  
 
I hht overordnet tospråklighetsplan er formålet med søkbare midlene å utvikle samiskspråklige 
miljøer og arenaer. Dette kan knyttes til merutgifter som påløper for et lokalt tiltak eller arrangement 
også skal være på samisk eller til tiltak som er med på å fremme forståelsen for og bruk av samisk 
språk i kommunen. Midlene til dette formålet er brukt opp.  
 
Det ble vurdert som mer i tråd med formålet til tospråklighetsmidlene og lokale retningslinjer på 
søkbare midler at søker kan komme tilbake på et senere tidspunkt og søke om eventuell støtte  
som knyttes opp mot prosjekter/kurs som omhandler formidling av kunnskap om mattradisjoner og 
bruk av lokale råvarer i en samiskspråklig sammenheng.  
 

Vurdering: 
I beskrivelsen av prosjektet i søknad av 02.07.2020 sier søker: DÁG har et velfungerende, 
moderne kjøkken (.....) Vi serverer mat til konferanser, kurs, seminarer (....) Kjøkkenet er skilt ut 
som egen virksomhet (....) Gjennom arrangement som blant annet det årlige Etegildet og 
julebord (serverer – mitt tillegg) vi tradisjonell mat fra vårt område. På portalen 
nordligefolk.no formidler vi blant annet mattradisjoner (.....) Et godkjent tørkeanlegg vil være et 
viktig bidrag til videreutvikling av vårt kjøkken. Ikke bare kan vi servere egen produsert tørka 
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kjøtt og fisk, som fenalår, sauhau (....), men vi vil også kunne dokumentere og videreformidle 
konserveringsprosessen. Dette kan gjøres gjennom arrangementer og digitale kanaler, men 
også gjennom ulike prosjekter og kurs i samarbeid med blant annet opplæringsinstitusjoner og 
andre aktører som jobber med mat og naturbruk.  
 
Søknad fra Senter for nordlige folk er vurdert i forhold til gjeldende retningslinjer for ordningen.  
Avslaget som innstilt og vedtatt var i forhold til bygging av tørkeri, og var ikke knytta til senere 
aktiviteter i form av kurs, seminarer eller annen type formidling av sjøsamisk språk og kultur.  
 
Det sies i saken at prosjektet til Senter for nordlige folk vurderes som positivt med tanke på å 
fremme kunnskap om lokale mattradisjoner og matkultur, og videre om metoder brukt for 
konservering av matvarer. Det vurderes likevel som mer i tråd med formålet med 
tospråklighetsmidlene og lokale retningslinjer for søkbare midler at Senter for nordlige folk kan 
komme tilbake på et senere tidspunkt og søke om eventuell støtte som knyttes opp 
prosjekter/kurs som omhandler formidling av kunnskap om mattradisjoner og bruk av lokale 
råvarer i en samiskspråklig sammenheng.  
 
Administrasjonen kan ikke se at Senter for nordlige folk har fremmet nye momenter i saka 
gjennom sin klage.  
 
På bakgrunn av overnevnte innstilles det at klagen ikke tas til følge. Klagen oversendes Kåfjord 
formannskap for endelig behandling. 

300



301



302



303



304



305



306



 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

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

DAVVI ÁLBMOGIID GUOVDDÁS OS /  
SENTER FOR NORDLIGE FOLK AS 
Kjerringdalsveien 240 
9144  SAMUELSBERG 
 
Att. Svein O. Leiros 

 

 
Mearrádus dieđihuvvo / Melding om vedtak 

 
 

Du čujuhus/Deres ref:   Min čuj./Vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 
 2020/360-4 223 07.09.2020 

 

Særutskrift - Senter for nordlige folk - Søknad om støtte til tørkeri 

 
Vedlagt følger vedtak i sak 15/20, som ble behandlet i Kåfjord Samepolitiske utvalg 28.08.2020.  
 
 
Vedtaket kan påklages til Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni.  Klagefristen er 3 
uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt 
innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de 
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være 
uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
Silje Renate Pedersen (s.) 
sekretær 
Tlf.: 77 71 92 05  
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga / 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
Jus háliidat makkárge oktavuođa ossodagain dán áššis, de čujut áššenummárii / Ved all kontakt 
med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2020/360-4 
 
Intern kopi: 
Saksbehandler Inger Marie Åsli  
Kommunalsjef Drift/utvikling, Gunn Andersen  
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2020/360 -3 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Inger Marie Åsli 

Dato:                 11.08.2020 

 
 

Særutskrift 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
15/20 Samepolitisk utvalg 28.08.2020 

 

Senter for nordlige folk - Søknad om støtte til tørkeri 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Søknad 

 

Saksprotokoll i Samepolitisk utvalg- 28.08.2020  

Behandling: 
Stian Pedersen (Ap) stilte spørsmål om egen habilitet og fratrådte møtet. 
Et enstemmig Samepolitisk utvalg erklærte Stian Pedersen inhabil etter Forvaltningslovens § 6. 
 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Stian Pedersen tiltrådte møtet igjen. 
 

Vedtak: 
Avslag. Kåfjord kommune finner ikke å kunne bevilge midler bygging av et godkjent tørkeri da 
tiltaket ikke faller inn under formålet med tospråklighetsmidlene. 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Avslag. Kåfjord kommune finner ikke å kunne bevilge midler bygging av et godkjent tørkeri da 
tiltaket ikke faller inn under formålet med tospråklighetsmidlene.  
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Saksopplysninger: 
Senter for nordlige folk søker kr. 50 000.- til bygging av et godkjent tørkeri som kan fungere som 
et viktig tilskudd til matproduksjon på senterets kjøkken, og kan brukes i formidling av 
lokale/regionale mattradisjoner.   
 
Søker ønsker å øke kunnskapen rundt naturbruk og mattradisjoner i vår region, med spesielt 
søkelys på salting, tørking og bruk av planter og vekster i naturen. Kunnskap om dette vil kunne 
bidra til økt forståelse for og vekke interessen for økologisk matproduksjon og det å være 
selvforsynt. Tørking er en gammel konserveringsmetode, som ofte ble kombinert med salting 
og/eller røyking.  
 
Senter for nordlige folk har et moderne kjøkken. Kjøkkenet er skilt ut som en egen virksomhet og 
finansierer seg ved egen inntjening. Gjennom arrangementer som blant annet det årlige Etegildet 
og julebord serveres det tradisjonell mat fra eget område. De har også gjennomført matporsjekter 
i samarbeid med skoler i regionen.  
 
Et godkjent tørkeanlegg vil være et bidrag til videreutvikling av deres kjøkken. Ikke bare vil 
senteret kunne produsere egne produkter, men vil også kunne dokumentere og formidle 
konserveringsprosessen. Dette kan gjøres via egne arrangement og digitale kanaler, men også 
gjennom prosjekter og kurs i samarbeid med bla opplæringsinstitusjoner og andre aktører som 
arbeider med mat og naturbruk.  
 
Prosjektet er planlagt starta opp i august 2020, og planlagt ferdigstilt i oktober 2020. 
 
Budsjett:  
Sametinget      kr. 150 000 
Troms og Finnmark fylkeskommune  kr.   50 000 
Kåfjord kommune    kr.   50 000 
Egne midler/arbeid    kr.   50 000 
    Totalt  kr. 300 000 
 
Utgifter:  
Grunnarbeid, graving/støpning av gulv kr.   70 000 
Materialkostnader    kr.   50 000 
Snekkerarbeid, 2 mnd.    kr. 100 000 
Adm. Kostnader    kr.    50 000 
Uforutsette utgifter    kr.    30 000 
                                                 Totalt  kr.  300 000 

 

Vurdering: 
Mattradisjoner er en viktig del av vår kulturarv. Våre mattradisjoner har vært preget av 
kombinasjon av jordbruk og fiske, men også av at det har vært reindriftssamer som hadde sine 
sommerbeiter i regionen. Råvarene har vært sesongbetont og behovet for å konservere råvarene 
mens de er i sesong, slik at de skal vare for en lengre periode, har vært grunnlaget for 
matkulturen i vårt område.   
 
Senter for nordlige folk har som en del av sin virksomhet satt søkelys på lokale og regionale 
mattradisjoner. Dette bla gjennom arrangement som Etegildet hvor de serverer tradisjonelle 
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matretter og slik er med på å fremme en økende interesse og mer kunnskap om lokale 
mattradisjoner og bruk av lokale råvarer.  
 
Prosjektet til Senter for nordlige folk vurderes som positivt med tanke på å fremme interesse for 
økologisk matproduksjon og det å være selvforsynt, fremme kunnskap om lokale mattradisjoner 
og matkultur, og videre om metoder brukt for konservering av matvarer. Mattradisjoner og 
matkultur kan også knyttes til lokal identitet og kulturutøvelse. Det kan heller ikke sees bort fra 
at tørkeriet og formidling av mattradisjoner og matkultur kan brukes for å formidle kunnskap om 
temaet på samisk.  
 
Det vurderes likevel slik at søknaden til godkjent tørkeri ikke faller inn under formålet med 
tospråklighetsmidlene som er at 1) innbyggerne i forvaltningsområdet for samisk språk kan aktivt 
bruke samisk i kommunikasjonen med offentlige instanser og at 2) befolkningen har mulighet til 
å lære og utvikle samisk språk.  
 
I hht overordnet tospråklighetsplan er formålet med søkbare midlene å utvikle samiskspråklige 
miljøer og arenaer. Dette kan knyttes til merutgifter som påløper for et lokalt tiltak eller 
arrangement også skal være på samisk eller til tiltak som er med på å fremme forståelsen for og 
bruk av samisk språk i kommunen. Midlene til dette formålet er brukt opp. 
 
Det vurderes som mer i tråd med formålet til tospråklighetsmidlene og lokale retningslinjer på 
søkbare midler at søker kan komme tilbake på et senere tidspunkt og søke om eventuell støtte 
som knyttes opp mot prosjekter/kurs som omhandler formidling av kunnskap om mattradisjoner 
og bruk av lokale råvarer i en samiskspråklig sammenheng. 
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