
 
 

 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Møteinnkalling 
 

Utvalg: Kommunalt råd for funksjonshemmede 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Olderdalen 
Dato: 17.10.2018 
Tidspunkt: 10:00 

 
Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: 77 71 92 00 eller SMS. 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni  
9146 Olderdalen, 10.10.18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hermund Dalvik      Ina Engvoll (s) e.f. 
Leder        sekretær 



       Saksliste 
 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

 
RS 11/18 

Referatsaker: 
Møteprotokoll fra fylkesrådet for 
funksjonshemmede 4.9.18 

  
2015/1605 

RS 12/18 Protokoll fra møte 6.6.18 i fylkesrådet for 
funksjonshemmede 

 2015/1605 

RS 13/18 Særutskrift: Løkvoll havn - reglement, drift og 
møblering 

 2015/358 

 
PS 6/18 

Politiske saker: 
Invitasjon til dialogmøte 6. desember 

  
2015/1605 

PS 7/18 Besøk på det nye helsesenteret i Birtavarre  2015/1605 
 
 
 
Helse og omsorgssjef Trond Skotvold har noen orienteringssaker.



Fra: Post Kafjord (Postmottak@kafjord.kommune.no)
Sendt: 02.10.2018 08:15:01
Til: Ina Engvoll
Kopi: 

Emne: FW: møteprotokoll fra fylkesrådet for funksjonshemmede
Vedlegg: _k2_180000145344_6.rhu.pdf
 
 

From: Hanne Myrvold Andersen <hanne.m.andersen@tromsfylke.no> 
Sent: Monday, September 17, 2018 1:08 PM
To: Kommunene i Troms (alle 24) <Kommuneneitroms@tromsfylke.no>
Subject: møteprotokoll fra fylkesrådet for funksjonshemmede
 
Til alle postmottak i kommunene.
 
Denne må fordeles til de kommunale råd for funksjonshemmede, eller mennesker med nedsatt funksjonsevner.
 
For øvrig vises det til vår hjemmeside hvor alt av sakspapirer, saksprotokoller og  møteprotokoller blir lagt.
Tidligere møter og framtidige møter.
 
Her:  https://innsyn‐vs.tromsfylke.no/motedag?offmoteid=5138
 
 
 
Vennlig hilsen

Hanne Myrvold Andersen
Sekretær
DU Sekretariat og sentralbord
Troms fylkeskommune

Telefon: +47 77 78 80 28
www.tromsfylke.no
 

 
 
 
 



 
 
 

 

Besøksadresse Telefon    Bankgiro Org.nr. 

Strandveien 13 77788000  47000400064 864870732 
Postadresse  

Pb 6600, 9296 TROMSØ 

Epost mottak 

postmottak@tromsfylke.no 

Internettadresse  

www.tromsfylke.no 

 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Fylkesrådet for funksjonshemmede 
 

Møtested: Bardufosstun,   

Møtedato: 04.09.2018  

Varighet:  13:00 - 15:15 -  

 

 

TIL STEDE PÅ MØTET: 

Navn  Parti Rolle Møtt for 

Tom Erik Forså  FRP  leder 

Hanne Linaker  AP  nestleder 

Randi Nilsen   FFO  medlem 

Jermund Prestbakmo  FFO  medlem 

 

FORFALL: 

Navn  Parti  Rolle 

Solveig Nylund  SAFO  medlem 

 

Fra adm. (evt. andre):  

Hanne M. Andersen, møtesekretær 

 

Innkalling: Godkjent 

Merknader:  -  

Behandlede saker: 16 - 20/18 
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SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. Gradering  

 Tittel  

16/18 17/3323-15   

 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 6. JUNI 2018  

 

17/18 17/3328-15   

 REGNSKAPSRAPPORT SEPTEMBER 2018  

 

18/18 17/3325-15   

 INVITASJONER PR. SEPTEMBER  2018  

 

19/18 17/3329-10   

 FFF "NORDNORSKEN" 2018  

 

20/18 17/5602-11   

 REFERATSAKER SEPTEMBER 2018   

 

 

BEFARING: 

 

Rådet startet sin dag med befaring på nye Bardufoss Høgtun videregående skole som ble tatt i 

bruk ved skolestart august 2018.Omvisning ved v/rektor Michael Erstad.  

Målselv kommunale råd deltok sammen med FFF på befaring på skolen.  

 

Rådene fikk informasjon om hvordan elever med spesiell behov ble ivaretatt v/teamleder 

Inger-Ann Johansen Grimstad. Hverdagslivstrening (HT) er en del av tilbudet skolen har til 

elever med særskilt behov. De ansatte var tungt inne i planen med utforming/utbygging av de 

områder HT bruker og er svært fornøyd med lokalitetene. De har Sanserom, tilrettelagt for 

lading av rullestoler, vasking/spyling av rullestoler m.m. og skjermet inngang.  Tilbudet (HT) 

er knyttet opp til stud. spesialisering med 30 timer i uken. De har svært godt samarbeid med 

fagenhetene ved skolen, så som byggfag, tegning og andre. Det er stort fokus på samarbeid og 

at alt skal gå på elevens premisser. Integreringen til beste for elevene. Den nye skolen er svært 

godt tilpasset deres behov og ønsker. Skolen har godt samarbeid med kommunen og har 

tilpasset undervisning også for elev fra grunnskolen. Dette fungerer godt. HT henter mål fra  

fra hele skoleplanen og tilpasser det sine elever. HT følger årshjulet, og har derfor aktiviteter 

som gjenspeiler årstidene.   

 

 

De øvrig bygningsmassene er godt tilrettelagt med tanke på Universell utforming. Med 

ledelinje, heis med punktskrift. Skolen er kompakt og transparent, med godt lysinslipp og 

innsyn mellom korridorer og undervisningsrom, elevkantina og ansattkantine. Inntrykket er at 

både elever og lærere trives svært godt på den nye Bardufoss Høgtun videregående skole. 

 

Det ble bemerket følgende forbedringspunkter mht universell utforming. 

Matter i inngangspartiet hadde ulik høyde. 

Ved inngangspartiet var det terrengtilpasninger med høydeforskjeller som bør markeres med 

kontrastfarge el.  
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16/18  

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 6. JUNI 2018  

 

 

Innstilling: 
Protokoll fra møtet 6. juni 2018 godkjennes. 

 

Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Protokoll fra møtet 6. juni 2018 godkjennes. 

 

 

  

17/18  

REGNSKAPSRAPPORT SEPTEMBER 2018  

 

 

Innstilling: 
Regnskapsrapporten tas til etterretning. 

 

Behandling: 
Sekretær orienterte. Rådet har god økonomi. Hovedtyngden av rådets aktivitet øker utover 

høsten med landskonferansen på Hamar, og den Nord-norske konferansen som FFF 

arrangerer. 

 

Vedtak: 

Regnskapsrapporten tas til etterretning. 

 

 

  

18/18  

INVITASJONER PR. SEPTEMBER  2018  

 

 

Innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling. 

 

Landskonferansen på Hamar 13. og 14. september har følgende påmeldte fra rådet: 

Leder Tom Erik Forså, nestleder Hanne Linaker, medlem Jermund Prestbakmo samt sekretær 

Hanne Andersen. 

 

De som ønsker å delta på SOR – konferanse: Fra løfte til handling 25. og 26. oktober 2018 

Oslo Kongresshall, Folkets hus, avklarer med leder og melder seg på selv. Påmeldingsfrist er 

24. oktober. 

 

 

Vedtak: 

3 av rådets medlemmer, samt sekretær deltar på Landskonferansen.  

 

Foreløpig har ingen fra rådet har meldt seg på SOR-konferansen 25. og 26. oktober. 

Påmeldingsfrist er 24. oktober og interesserte melder seg selv på etter klarering med leder. 
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19/18  

FFF "NORDNORSKEN" 2018  

 

 

Innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling. 

 

Behandling: 
Leder Tom Erik Forså tar kontakt med media for deltakelse på befaring på Havneterminalen i 

Tromsø. Det blir en oppsummering på Scandic etter befaringen.  Brosjyren - Hva ser vi etter? 

Fra KS – omdeles deltakerne før befaringen.  

 

Sekretær sender ut oppdatert program, også til foredragsholderne Nina C. Dahl og Ingebjørg 

Riise, Tromsø kommune. 

 

Vedtak: 

Leder inviterer media for deltakelse på befaringen med de nordnorske rådene på 

Havneterminalen. 

 

Sekretær sender ut program og invitasjon til de nordnorske rådene, samt de to 

foredragsholderne. Sekretær følger opp påmeldingene fra de nordnorske rådene og har 

kontakt med Scandic for bestilling av hotellrom. Frist for påmelding er satt til 19. september. 

Middag torsdag 4. oktober arrangeres på Kystens hus, Skirri, sekretær bestiller bord. 

 

 

  

20/18  

REFERATSAKER SEPTEMBER 2018  

 

 

Innstilling: 
Referatsakene tas til orientering. 

 

Behandling: 
Referat sak 1. og 2. Tas til orientering. 

 

Referatsak 3. Rådet har mottatt kopi av forespørsel til Samferdsel – Troms fylkestrafikk fra 

Sørreisa kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevner vedrørende 

tilgjengelighet på off. kommunikasjonsmidler i Midt-Troms. Sekretær har snakket med S. 

Skog i TFT og hun har løpende kontakt med rådet i Sørreisa. Det er avtalt besøk til det 

kommunale rådet i deres neste møte for orientering i saken fra TFT. 

 

Referatsak 4 fra (fra eventuelt i møtet 17. april): Muntlig spørsmål til fylkestinget vedr 

videregående opplæring for utviklingshemmede. Spørsmålet ble besvart av fylkesråd for 

utdanning, R. Sollied, og er vedlagt saken og referert i møtet.  

 

Tas til orientering. 

 

Vedtak: 

Referatsakene tas til orientering. 
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Fra: Hanne Myrvold Andersen (hanne.m.andersen@tromsfylke.no)
Sendt: 18.06.2018 12.39.53
Til: Kommunene i Troms (alle 24)
Kopi: 

Emne: protokoller fra møter i fylkesrådet for funksjonshemmde
Vedlegg: møteprotokoll 06.06.18..docx
Hei dere,
 
Håper dere kan sende denne linken videre til de kommunale rådene for mennesker med nedsatt funksjonsevner,
folkehelseråd, og de kommuner som har slått eldreråd og funksjonshemmedes råd sammen. Her finner de
protokollene fra møter i fylkesrådet for funksjonshemmede m. fl.
 
https://innsyn‐vs.tromsfylke.no/motekalender
 
 
Vennlig hilsen

Hanne Myrvold Andersen
Sekretær
DU Sekretariat og sentralbord
Troms fylkeskommune

Telefon: +47 77 78 80 28
www.tromsfylke.no
 



 
 

 

Besøksadresse Telefon    Bankgiro Org.nr. 
Strandveien 13 77788000  47000400064 864870732 
Postadresse  
Pb 6600, 9296 TROMSØ 

Epost mottak 
postmottak@tromsfylke.no 

Internettadresse  
www.tromsfylke.no 

 
 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Fylkesrådet for funksjonshemmede 
 

Møtested: Fylkeshuset i Tromsø, møterom 7   
Møtedato: 06.06.2018  
Varighet:  11:00 - 13:30 -  
 
 
TIL STEDE PÅ MØTET: 
Navn  Parti Rolle Møtt for 
Tom Erik Forså  FRP  leder 
Hanne Linaker   AP  nestleder 
Randi Nilsen   FFO  medlem 
Jermund Prestbakmo  FFO  medlem 
 
FORFALL: 
Navn  Parti  Rolle 
Solveig Nylund  SAFO  medlem 
 
Fra adm. (evt. andre):  
Hanne M. Andersen, møtesekretær 
 
Innkalling: -  
Merknader: - 
Behandlede saker: 12-15/18 
 
 
Eventuelt: 
Oppfølging fra forrige møte. Medlem Solveig Nylund, SAFOs innmeldte problemstilling 
vedr. videregående opplæring for utviklingshemmede. Leder og nestleder fremmer saken som 
muntlig spørsmål til fylkesråd for utdanning under førstkommende fylkesting, uke 24 -2018. 
 
Sekretær refererte til innkomne protokoller fra Lyngen og Kvæfjord råd.  
 
Orienteringer: 
Leder Tom Erik Forså refererte fra FFOs møte 27. og 28. april. Et godt og viktig møte som 
bidrar til god dialog med brukerorganisasjonene.  
 
Jermund Prestbakmo orienterte rådet om at han ikke ble å reise på Bufdirs nettverksamling   
4. og 5. juni i Drammen. 
 
Randi Nilsen refererte fra SOR-konferansen som ble holdt i Bergen 4. og 5. mai. Konferansen 
hadde bl.a. fokus på erfaringer med utenlands feriereiser for funksjonshemmede. 
 
 



2 
Neste møte:  
rådet vedtok å holde neste møte på Bardufoss. Dato endres til 4. september. Rådet ønsker 
befaring på den nye videregående skolen som fylket formelt overtok 14. mai. Sekretær 
kontakter skolen/rektor for omvisning/befaring. Møtet for øvrig skjer ved Bardufosstun. 
Sekretær foretar de formelle kontakter for møtet. 
 
 
 
SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. Gradering  
 Tittel  
12/18 17/3323-13    
 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 15.02.18.  

 
13/18 17/3328-13    
 FYLKESRÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE - 

REGNSKAPSRAPPORT PR. JUNI 2018  
 

14/18 17/3329-7    
 FFF "NORDNORSKEN" 2018  

 
15/18 17/3325-12    
 INVITASJONER PR. JUNI 2018  

 
 
 
 



3 

 
 
12/18   
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 15.02.18.  
 
 
Innstilling: 
Protokoll fra møtet 17. april 2018 godkjennes. 
 
Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Protokoll fra møtet 17. april 2018 godkjennes. 
 
 
 
 
13/18   
FYLKESRÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE - REGNSKAPSRAPPORT PR. JUNI 
2018  
 
 
Innstilling: 
Regnskapsrapporten tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Sekretær orienterte. Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Regnskapsrapporten tas til etterretning. 
 
 
 
14/18   
FFF "NORDNORSKEN" 2018  
 
 
Innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
 
Behandling: 
Fylkesrådet for funksjonshemmede i Troms inviterer Nordland og Finnmark til 
«Nordnorsken». Konferansen holdes i Tromsø på Scandic Ishavshotel den 4. og 5. oktober 
2018. Fra lunsj til lunsj. 
 
Forslag til program: 

1. Rådet ønsker omvisning – befaring på ny Havneterminal i Troms, sekretær tar kontakt 
med Tromsø Havn for avtale.  
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2. Velferdsteknologi. 
Randi Nilsen kontakter Statens seniorråd for foredragsholder. 

3. Overgrep mot særlig risikoutsatte voksne. Sekretær kontakter Nina Chr. Dahl, Tromsø 
kommune, for foredrag. 

4. Alt. 1. Middag på fjellheisen. Sekretær undersøker mulighet. Alt 2. Skirri, Kystens 
hus. 

 
Forslag til program enstemmig vedtatt.  Sekretær utarbeider møteplan på bakgrunn av 
program og sender rådet til godkjenning. 
 
Evt endringer gjøres via e-post kontakt med rådet. 
 
 
Vedtak: 
Rådet inviterer til «Nordnorsken» i Tromsø 4. og 5. oktober, på Scandic Ishavshotel. 
 
Forslag til program: 

1. Rådet ønsker omvisning – befaring, på ny Havneterminal i Tromsø, sekretær tar 
kontakt med Tromsø Havn for omvisning.  

2. Velferdsteknologi. 
Randi Nilsen kontakter Statens seniorråd for foredragsholder. 

3. Overgrep mot særlig risikoutsatte voksne. Sekretær kontakter Nina Chr. Dahl, Tromsø 
kommune. 

4. Alt 1. Middag på fjellheisen. Sekretær undersøker mulighet. Alt. 2. Skirri, Kystens 
hus. 

 
Sekretær utarbeider møteplan på bakgrunn av program og sender rådet til godkjenning. 
 
 
 
 
15/18   
INVITASJONER PR. JUNI 2018  
 
 
Innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
Behandling: 
Rådet har mottatt endelig program og invitasjon til Landskonferansen som arrangeres av 
Hedmark fylke den 13. og 14. september 2018. Konferansen holdes på Scandic Hotell Hamar. 
Fra rådet deltar Jermund Prestbakmo, FFO,  Hanne Linaker, AP, og sekretær Hanne 
Andersen.  
 
Påmelding gjøres av hver enkelt via elektronisk link i innbydelsen. Påmeldingsfrist er 15. 
august 2018. 
 
Vedtak: 
De som deltar på Landskonferansen på Hamar 13. og 14. september er: 
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Medlem Jermund Prestbakmo FFO, nestleder Hanne Linaker, AP, og sekretær Hanne 
Andersen. 
 
 
 



 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

    
Poastačujuhus/Postadresse: Fitnančujuhus/Besøksadresse: Telefovdna/Telefon Sentralbord:  Báŋkokontu/Bankkonto: 
Postboks 74, 9148 Olderdalen Øverveien 2, 9146 Olderdalen 77 71 92 00 4785 07 00024 
    
E-poasta/E-post:  Interneahtta/Internett:   Organisašuvdnanr/Org.nr:  
postmottak@kafjord.kommune.no www.kafjord.kommune.no  940 363 586 

Saksbehandler Karin Karlsen 
 
   
 
 

 

 
Mearrádus dieđihuvvo / Melding om vedtak 

 
 

Du čujuhus/Deres ref:   Min čuj./Vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 
 2015/358-81 P30 10.10.2018 

 

Særutskrift: Løkvoll havn - reglement, drift og møblering 

Vedlagt følger vedtaket i denne saken, som ble behandlet i kommunestyret 27.09.2018. 
 
 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
 
Greta Larsen 
Avdelingsleder Service/IT 
Tlf.: 777 19 201/ 91573468  
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga / 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/358-81 
 
 
 
 

Intern kopi: 
Gunn Andersen  
Einar Pedersen  
Stine Pedersen  
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/358 -75 

Arkiv: P30 

Saksbehandler:  Karin Karlsen 

Dato:                 30.05.2018 

 
 

Særutskrift 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
37/18 Hovedutvalg miljo, drift og utvikling 06.09.2018 
57/18 Kåfjord kommunestyre 27.09.2018 
 Kommunalt råd for funksjonshemmede  

 

Løkvoll havn - reglement, drift og møblering 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 27.09.2018  

Behandling: 
Einar Eriksen Krf: Manndalen sjøbuer har ikke søkt om flytebrygge. Flere ønsker å ha uteliggere, 
skal ikke være en uryddig havn. 
Ordfører Svein Leiros: Viktig å ivareta reiselivsbedrifter, bl.a. fisketurisme. 
Even Steinlien MSNBL: Manndalen båtforening har gjort en god jobb. 
Ludvig Rognli MSNBL: Med flere aktører, blir det kaos i havne, kommunen kan kjøpe uteligger, 
og ha den som flytekai. 
Eva Torill Skogstad SP: Viktig at det ikke blir forskjellsbehandling, dette må ivaretas. 
 
Ordfører Svein Leiros kom med følgende forslag, nytt pkt.4: 
Kåfjord kommune går i dialog med Manndalen sjøbuer om overtakelse av flytekai, slik at den 
kan benyttes av alle fremtidige reiselivsaktører i området, og de private uteliggerne fjernes. 
 
Votering: 
Hovedutvalg for miljø, drift og utvikling med nytt pkt.4 ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Løkvoll havn skal ha to aktører, Kåfjord kommune og Manndalen båtforening. 

Manndalen båtforening skal drifte og vedlikeholde indre del av havna som omfatter 
fritids- og gjestebåter. 

2. Det er ikke tillatt med utsetting av private flytekaier i havneområdet. 
3. Alle brukere av havna må betale havneavgift til Kåfjord kommune, inkl Manndalen 

båtforening. 
4. Kåfjord kommune går i dialog med Manndalen sjøbuer om overtakelse av flytekai, slik at 

den kan benyttes av alle fremtidige reiselivsaktører i området, og de private uteliggerne 
fjernes. 
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Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 06.09.2018  

Behandling: 
Saken sendes råd for funksjonshemmede til uttalelse. 
 
Spørsmål om saksbehandlers og repr. Tor Mikalsen habilitet ble diskutert, begge er habile i 
saken.  
 
Tor Mikalsen (MPD) foreslår at saka utsettes.  Utsettelsesforslaget tas opp, 1 stemte for forslaget, 
3 personer stemte mot.  Utsettelsesforslaget falt. 
 
Rådmannens innstilling vedtatt mot 1 stemme. 
 
 

Vedtak: 
1. Løkvoll havn skal ha to aktører, Kåfjord kommune og Manndalen båtforening. 

Manndalen båtforening skal drifte og vedlikeholde indre del av havna som omfatter 
fritids- og gjestebåter. 

2. Det er ikke tillatt med utsetting av private flytekaier i havneområdet. 
3. Alle brukere av havna må betale havneavgift til Kåfjord kommune, inkl Manndalen 

båtforening. 
 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Løkvoll havn skal ha to aktører, Kåfjord kommune og Manndalen båtforening. 

Manndalen båtforening skal drifte og vedlikeholde indre del av havna som omfatter 
fritids- og gjestebåter. 

2. Det er ikke tillatt med utsetting av private flytekaier i havneområdet. 
3. Alle brukere av havna må betale havneavgift til Kåfjord kommune, inkl Manndalen 

båtforening. 
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Saksopplysninger 
Kåfjord kommune er en kommune hvor fiske, både fjordfiske og kystfiske tradisjonelt har vært 
viktige næringer, både som hovedyrke, men også som tilleggsnæring.  Ved å legge bedre til rette 
for utøvelse av fiske vil dette ha stor betydning for rekruttering.  Kommunen ønsker også å legge 
til rette for sjørelatert næringsutvikling, med spesiell fokus på tilrettelegging ikke bare for 
eksisterende næringer, men også å kunne gi rom for framtidig næringsutvikling. Dagens forhold 
er ikke tilfredsstillende og kan skape uheldige situasjoner for aktørene i havna.  Flytekaier må 
etableres og anlegges på en slik måte at dette sikrer fiskerne, andre næringer og fritidsflåten  
trygge og gode liggeplasser.  Utbygging og tilrettelegging av Løkvoll havn er for å legge til rette 
for bolyst, verdiskaping og næringsutvikling, ikke bare i Manndalen men også i kommunen som 
helhet.  
 
I møte av 27.03.18 med aktørene som på nåværende tidspunkt er tilstede i havna, ble følgende 
moment drøftet; 
 

 Alle som bruker havna betaler for seg 
 Organisering i havna foretas av Kåfjord kommune.  Kåfjord kommune ønsker å inngå 

samarbeidsavtale for drift av flytekaianlegget for fritidsflåten og annen virksomhet, med 
Manndalen båtforening. 

 Det er behov for egne plasser definert som gjesteplasser og egne plasser for 
næringsaktører, herunder bl.a. Manndalen sjøbuer og Løkvollstranda camping. 

 I fiskerhavna flyttes flytekaiene «et hakk» lengre inn, den «ytterste» flytekaia fjernes. 
Organisering av fiskerihavna og plasser til næringsformål ivaretas av Kåfjord kommune. 

 Kommunen har registrert flere søknadspliktige tiltak på kommunal grunn i havneområdet 
som det ikke har vært mulig å finne avtaler om, søknad på, eller tillatelse til.  Slike tiltak 
følges nå opp av kommunen. 

 
I brev av 16.04.18 ber Manndalen sjøbuer AS om at deres private kaianlegg ikke fjernes, da de er 
en bedrift som er i betydelig vekst, og er avhengig av å kunne gi deres kunder de best mulige 
fasiliteter, dette gjelder utleie av fiskebåter og nærhet til kaianlegget. Fjerning av sjøbuenes 
private kaianlegg vil forringe bedriftens verdi direkte og indirekte over utleie. 
 
Løkvollstranda camping har søkt om utlegging av egen flytebrygge til bruk av egne gjester. 
 
Birtavarre båtforening har stilt spørsmål om det er mulig for foreninga å ha en egen flytekai til 
bruk for deres medlemmer. 
 
14.05.18 var det møte mellom Kåfjord kommune og Manndalen båtforening, Manndalen 
båtforening ivaretar administrering av gjesteplassene i anlegget.  Det er kommunikasjon med 
båtforeninga om økonomi, fasiliteter på land og vedlikehold, og møtevirksomheten vil fortsette 
over sommerferien. 
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Illustrasjon som viser forslag til hvordan havna er tenkt møblert, og som synliggjør indre del av 
havna som er planlagt til fritids- og gjestebåter, og ytre del som har fiskeri og næring.  
 

 

 

Vurdering 
Løkvoll havn eies av Kåfjord kommune.  Indre del av havna ivaretar fritidsflåten og 
gjesteplasser, denne delen driftes og vedlikeholdes av Manndalen båtforening. Båtforeninga skal 
administrere og kreve inn gjesteplassavgift for kommunen.  Jamfør F-sak 35/18 hvor Kåfjord 
kommune garanterte med selvskyldnergaranti for lån på kr 500.000,- som Manndalen båtforening 
opptar for å ferdigstille/utvide indre del av havna. 
 
Kåfjord kommune administrerer den ytre delen av havna, her skal fiskere og andre 
næringsutøvere ha plass.   
 
Det skal kun være to aktører i havna, Manndalen båtforening og Kåfjord kommune.  F-sak 37/18 
pkt 6 sier at privat flytekai ikke tillates fra festetomtene.  I møte med interessenter i havna har 
administrasjonen vært klar på at tilrådning til hovedutvalget og kommunestyret vil være at det  
ikke skal tillates utsetting av private flytekaier, verken fra næringsutøvere eller andre 
båtforeninger.  
  
 
Rådmannens tilrådning 
Rådmannen tilrår at det kun skal være to aktører i havna, Manndalen båtforening og Kåfjord 
kommune. Den indre delen av havna driftes av Manndalen båtforening, brukere her er 
fritidsflåten og gjesteplasser. Manndalen båtforening har vært med i prosessen om utbygging av 
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Løkvoll havn, og har sagt seg villig til å drifte og vedlikeholde indre del av havna. Manndalen 
båtforening skal betale havneavgift til kommunen.   
 
Ut fra et nærings- og samfunnsmessig ståsted er det viktig at det legges til rette også for 
framtidige næringsaktører som vil ha behov for plass, dette blir ivaretatt i den kommunale delen 
av havna.  For at det skal være ryddige forhold i havna må likhetsprinsippet være gjeldende, alle 
må betale for seg og det tillates ikke utsetting av private flytebrygger.  Reglement for Løkvoll- og 
Djupvik fiskerihavner, vedtatt i k-sak 45/17, gjelder for fiskeri- og næringsdelen av havna.  
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Invitasjon til dialogmøte 6. desember 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
2 infobrev tromsø 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
Det er kommet invitasjon fra UNN til dialogmøte i Tromsø 6. desember. 
 
Prosjektet Rehabilitering i Nord-Norge skal avklare ansvars- og oppgavedelingen innen 
rehabiliteringsområdet mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten i Helse Nord, synliggjøre 
tilbud og vurdere framtidig behov for institusjonsbasert rehabilitering, samt identifisere områder 
med behov for samhandling og kompetanseoppbygging. 
 
Rådet tar stilling til om noen skal delta og hvem. 
 

Vurdering 
 
 
 



Fra: Hermund Dalvik (hermuda@online.no)
Sendt: 25.09.2018 09:22:20
Til: Ina Engvoll
Kopi: 

Emne: VS: Invitasjon til dialogmøte i Tromsø, 6.desember 2018
Vedlegg: infobrev tromsø.pdf;image003.jpg;image004.png
Hei Ina.
 
Dette er vek en sak til neste møte i Råd for Funksjonshemmede 17. oktober.
 
Mvh Hermund
 
Sendt fra E‐post for Windows 10
 

Fra: Høgås Hans Kristian
Sendt: tirsdag 25. september 2018 kl. 09.09
Til: Hermund Dalvik
Emne: SV: Invitasjon til dialogmøte i Tromsø, 6.desember 2018
 
Hei
 
Du finner påmeldingsinformasjon i vedlegget.
 
 
Med vennlig hilsen

Hans Kristian Schjelderup Høgås Universitetssykehuset Nord‐Norge HF

Regional konsulent Rehabiliteringsavdelingens fag –og forskningsenhet

Tlf: +47 907 05 547 NOR‐klinikken

Det er resultatene for pasienten som teller! 
Vi gir den beste behandling.

 
 

Fra: Hermund Dalvik [mailto:hermuda@online.no] 
Sendt: 25. september 2018 09:08
Til: Høgås Hans Kristian <Hans.Kristian.Hogas@unn.no>
Emne: SV: Invitasjon til dialogmøte i Tromsø, 6.desember 2018
 
Hei!
 
Finner ikke informasjon om påmelding.
 
Mvh Hermund Dalvik
 
Sendt fra E‐post for Windows 10
 

Fra: Høgås Hans Kristian
Sendt: tirsdag 25. september 2018 kl. 08.10
Til: Solvi.Martinsen@kvanangen.kommune.no; ingarelv@online.no; hermuda@online.no; hpeder@online.no;
barbara.karin.vogele@tromso.kommune.no; anne‐grethe.eriksen@balsfjord.kommune.no
Emne: Invitasjon til dialogmøte i Tromsø, 6.desember 2018
 
 

Hei!
 
Prosjektet Rehabilitering i Nord‐Norge



skal avklare ansvars‐ og
oppgavedelingen innen
rehabiliteringsområdet mellom
kommunene og
spesialisthelsetjenesten i Helse Nord,

synliggjøre tilbud og vurdere framtidig behov for institusjonsbasert rehabilitering, samt identifisere områder
med behov for samhandling og kompetanseoppbygging. Prosjektet er forankret i Overordnet
Samarbeidsorgan og dermed et samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene i Nord‐Norge.

Les mer om prosjektet på internett 

Det er svært viktig for prosjektet at brukerrepresentanter er med, så vi får belyst utfordringene fra flere
sider.

Vedlagt ligger invitasjonen – i denne finner du informasjon om påmelding. Vi må dessverre ta en liten
påmeldingsavgift for leie av lokale og bevertning, siden dette er et «spleiselag».

 
Med vennlig hilsen

Hans Kristian S. Høgås Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Regional konsulent NOR-klinikken / Rehab.avdelingen

Tlf: +47 907 05 547 Web: unn.no

Det er resultatene for pasienten som teller!   Vi gir den beste behandling.

 
 
 

Tenk miljø – ikke skriv ut denne om det ikke er absolutt nødvendig

 
 

Tenk miljø – ikke skriv ut denne om det ikke er absolutt nødvendig

 



REHABILITERING I NORD-NORGE
Samarbeid — kommune og spesialisthelsetjeneste 

Invitasjon til dialogmøte i Tromsø 6. desember 2018

Ønsker DU å påvirke fremtidens rehabiliteringsfelt?

Vi trenger fagpersoner (både klinikere og andre) fra helse – og omsorgssektoren i din 
kommune/sykehus som deltagere på dialogmøte / idedugnad i Tromsø. 

Ressurspersoner fra kommunehelsetjenesten, sykehusene, private rehabiliterings-
institusjoner, utdanningsinstitusjoner og brukerorganisasjoner bes diskutere fremtidens 
rehabilitering i Nord-Norge.  På neste side finner du de fem temaene vi ønsker belyst i 
løpet av dagen.

Innspill fra dialogmøtene danner grunnlag for en handlingsplan som skal følges opp mot år 
2023 i Helse Nord og de overordnede samarbeidsorganene.

Mål 

 Avklare ansvars- og oppgavedeling innen rehabiliteringsområdet for somatisk helse 
mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten i Helse Nord

 Synliggjøre tilbud og vurdere framtidig behov for institusjonsbasert rehabilitering i 
kommune og spesialisthelsetjeneste

 Identifisere områder med behov for samhandling og kompetanseoppbygging 

Har du spørsmål, vennligst kontakt prosjektleder Anne Winther på tel: 996 44 540

Besøk prosjektet på nett: helse-nord.no/rehabprosjektet Velkommen til dialogmøtet 
for Helgeland.

Invitasjon til dialogmøte  i Sandnessjøen

Nøkkelinformasjon

Sted: Scandic Ishavshotel
Dato: 6. desember 2018
Tid: kl. 10.00 -16.00
Avgift: kr. 500,-

Påmelding (klikk på lenke): 
https://response.questback.com/univ
ersitetssykehusetnordnor/ytjdydkkys

https://response.questback.com/universitetssykehusetnordnor/ytjdydkkys


Tema for kafébord 1
Beskriv et rehabiliteringsforløp hvor rehabiliteringsbehovet oppstår i sykehuset (typisk i 
forbindelse med akutt sykdom eller skade)

Hvor og når oppstår flaskehalsene i samarbeidet mellom kommune og spesialisthelsetjenesten?

REHABILITERING I NORD-NORGE
Tema for de ulike kafébordene (20 min. dialog på hvert bord, 
alle skal innom alle fem bordene i løpet av dagen)

Tema for kafébord 2
Beskriv et rehabiliteringsforløp hvor behovet for rehabilitering oppstår i kommunehelsetjenesten
(forverring av sykdomstilstand)

Hvor og når oppstår flaskehalsene i samarbeidet innad i kommune, og/eller mellom kommune og 
spesialisthelsetjenesten (inkludert private rehabiliteringsinstitusjoner)?

Tema for kafébord 3
Hvordan opplever du at funksjonene til koordinerende enheter blir ivaretatt i dag i sykehus og 
kommune? 

 Hva er utfordringene?
 Hva er mulighetene?  

Forslag til bedre samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten?

Tema for kafébord 4
På hvilke områder er det behov for kompetanseheving og veiledning i rehabilitering?

Tema for kafébord 5

Diskusjon: Hvilke pasientgrupper faller utenfor / får ikke et godt nok rehabiliteringstilbud i din 
region?

Besvares individuelt (skriftlig)

• Hvilke tiltak er planlagt, pågående eller gjennomført i din kommune/på din arbeidsplass for å 
sikre bedre samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen for pasienter/brukere 
med rehabiliteringsbehov?

• Hvem samarbeider dere med?
• Har din kommune/arbeidsplass utarbeidet en opptrappingsplan (eller annet) for 

rehabilitering/habilitering?
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7/18 Kommunalt råd for funksjonshemmede 17.10.2018 

 

Besøk på det nye helsesenteret i Birtavarre 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmede v/ leder Hermund Dalvik ønsker at rådet så snart det lar 
seg gjøre, kan dra på besøk til det nye helsesenteret i Birtavarre for omvisning. 
 

Vurdering 
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