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Dato: 23.04.2019 
Tidspunkt: 11:00 

 
Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: 77 71 92 00. 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 
Hvis det er behov for tolking til samisk på kommunestyremøtet, gi beskjed innen 5 dager før 
møtet skal avholdes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni  
9146 Olderdalen, 16.04.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svein O. Leiros      Greta Larsen (s.) 
leder (s.)       sekretær e.f.  
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Politiet ved Politiinspektør Ole Johan Skogmo orienterer. 
Visit Lyngenfjord ved Georg Sichelschmidt orienterer om reiselivsstrategi. 
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 26.02.2019 13.44.48
Til: dan.havard.johnsen@lyngen.kommune.no; Eirik Losnegaard Mevik; Knut Jentoft; Svein Oddvar Leiros; Ørjan
Albrigtsen; Øyvind Evanger; Olaug Bergset
Kopi: Lise Jakobsen; Kristin Vatnelid Johansen; Kaj A. Båtnes (kaj.baatnes@nordtroms.net); Daniel Vollstad
Johnsen; Ingvild Pedersen (post@iprevisjon.no); Kjetil Nielsen Skog (kjetil.nielsen.skog@finord.no);
nyhet@framtidinord.no; Bjørn Ellefsæter; Hanne Braathen; Irene Toresen; Line van Gemert; Ludvig Rognli; Trond-
Roger Larsen; Stig Kjærvik; Einar Pedersen; Cissel Samuelsen; Ronald Jenssen; Anne-Marie Gaino; Kvænangen
Postmottak; Post Kafjord; Lyngen kommune (post@lyngen.kommune.no); Nordreisa Kommune; Post Skjervoy;
Post Storfjord

Emne: Protokoll fra dagens møte i regionrådet
Vedlegg: Protokoll fra møte NTRR 26.02.19.docx
Hei, vedlagt finnes protokoll fra dagens møte.
 
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no  
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

PROTOKOLL FRA MØTE 
NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 
EMNE: Møte nr 3-2019 
STED: Skype  
TIDSPUNKT: 26. februar 2019 kl 1030 

 
DELTAKERE:  
Ordførere: Svein O. Leiros, Kåfjord 

Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 
Olaug Bergset for Øyvind Evanger, Nordreisa (deltok fra sak 
14/19) 
Knut Jentoft, Storfjord 
Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 
Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 

Sekretariat: Berit Fjellberg, daglig leder  
 
Ingen merknad til innkalling. Det var enighet om å ta opp følgende sak i tillegg til 
utsendte saksliste: 
 Sak 15/19 Forslag til styrerepresentant KomRev Nord IKS 
under åpen post drøftes: 

 Oppsummering etter møte med Tromsø-områdets regionråd 
 Forespørsel om felles politirådsmøte Nord-Troms 

 
REFERATSAKER: 

 Fra Lyngen kommune: Høringsinnspill til regional plan for RV 91 – 
Ullsfjordforbindelsen 

 Fra Kunnskapsdepartementet: Fraværsgrensen – politisk fravær – mål i 
læreplanene 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
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VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 11/19  Godkjenning av protokoll fra møte 30.-31.01.19   
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra møte 30. og 31. januar 2019 
i Tromsø. 
 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
Sak 12/19 Regnskap og styrets årsberetning 2018 
Saksdokumenter:   

 Totalregnskap 2018 
 Delregnskaper 2018  
 Forslag til styrets årsberetning for 2018 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Regnskap: 
Totalregnskapet i Nord-Troms Regionråd består av 3 avdelings-regnskap; drift inkl 
ungdomssatsinga RUST og rådmannsutvalget, Nord-Troms Studiesenter og  
Kompetanseløft Nord-Troms.  
 
Andre satsinger/prosjekter i regionrådet: 

 «Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms», prosjekter: 
o Kompetanseløft Nord-Troms – inngår i totalregnskapet (egen avd) 
o Boligutvikling Nord-Troms, vertskommune Storfjord (ansvar for 

rapport og regnskap, avsluttet februar 2018) 
o Helhetlig entreprenørskapssatsing HoppIDÈ gjennom 3 delprosjekt, 

hvor regionrådet er prosjekteier i satsingen mot;  
 Grunnskolen, Skjervøy prosjektansvar (regnskap og rapport) 
 Unge gründere, prosjektledelse Halti næringshage (regnskap og 

rapport) 
 Forskningsnode Nord-Troms – samarbeidsprosjekt, prosjekteier UiT 
 Mastergradstipend Nord-Troms – samarbeidsprosjekt med flere aktører. 

Regionråd har økonomisk ansvar. 
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Driftstilskuddet fra kommunene: fordeles 40 % «flatt» og 60 % etter folketall i den 
enkelte kommunene. 
 
Delregnskap Drift: 
Delregnskapet for drifta, som også inkluderer ungdomssatsingen RUST og 
sekretariat for rådmannsutvalget (nytt fra 2018), er gjort opp med et overskudd på 
kr 581 for 2018.  
 
Kommentarer til avvik;  

o «Andre inntekter» - dette er prosjektinntekter og diverse inntekt (se oppsett i 
note 1) 

o «Lønn og feriepenger» - denne er betraktelig lavere enn budsjett, skyldes 
kostnadsfordeling (daglig leder timeforbruk på prosjekt kompetanseløft) og 
refusjon av sykepenger 

o «Regnskap og revisjon» – regnskapsfører har vært ansatt i regionrådet i 2018, 
kostnaden kommer derfor til uttrykk i posten «lønn og personal» 

o «Møtekostnader» - overforbruk skyldes i hovedsak samling i januar 2018 for 
ordførere og rådmenn i forbindelse med nye organisering. I tillegg har vi hatt 
flere politiske møter som har medført uforutsette kostnader (Tromsbenken, 
komitebesøk fra fylkesting og sameting mm) 

o «Data/arkiv»-kostnader – ikke prioritert i 2018, skal jobbes med i 2019 
o «Tiltak ungdom» - dette omfatter kostnader til tur ungdom og ordførere, 

RUST-konferansen, regionale ungdomstreff. Overskridelse av budsjett er dekt 
med tilskudd fra fylkeskommunen til RUST-konferansen med kr 15.000 

o «Ikke budsjetterte kostnader» - se note 2 for oversikt 
 
Delregnskap Nord-Troms Studiesenter: 
Delregnskapet for Studiesenteret er gjort opp med et overskudd på kr 24.172 for 
2018.  Eierkommunene har bidratt med 500.000 i tilskudd, det samme beløpet som 
Troms fylkeskommune har bevilget. Øvrige inntekter er deltakeravgifter på ulike 
kurs, avvikling av eksamen o.l. 
 
Deler av kostnadene er ført på prosjekt «Kompetanseløft Nord-Troms», da mye av 
utviklingsarbeidet som utføres i studiesenteret inngår som deler av prosjektet. Etter 
prosjektslutt 2. kvartal 2019 vil situasjon endres. Det er derfor fortsatt behov for 
jobbing med å få til forutsigbar finansiering av drifta av studiesenteret.  
 
Delregnskap Kompetanseløft i Nord-Troms: 
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Delregnskapet for «Kompetanseløft i Nord-Troms» er gjort opp i balanse for 2018. 
Dette utviklingsprosjektet i regi av Nord-Troms Studiesenter har 3 hovedsatsinger; 

 Strategisk kompetanseutvikling i kommunene 
 Strategisk kompetanseutvikling i bedrifter 
 Utvikling av fellesområdene Motor, Megler og Møteplass 

 
Prosjektet startet opp i 2014, og er finansiert med RDA-midler fra Troms 
fylkeskommune (75 %) og egen inntjening (25 %). Det ble gitt tilsagn om RDA-midler 
med inntil kr 5mill over 5 år til Kompetanseløftet.  
 
Totalregnskapet: 
Totalregnskapet er summen av de tre omtalte delregnskapene, og er selskapets 
offisielle regnskap. Totalregnskapet er gjort opp med et overskudd for 
regnskapsåret 2018 på kr 24.753. 
 
Styrets årsberetning: 
Styrets årsberetning tilfredsstiller formkrav i Regnskapsloven og sendes sammen  
med revidert offentlig regnskap (totalregnskapet) til regnskapsregisteret i 
Brønnøysund. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner selskapets regnskap for 2018, 
med et overskudd på kr 24.753. 

2. Styret foreslår overfor representantskapet at overskuddet overføres frie fond. 
3. Forslaget til styrets årsberetning for 2018 godkjennes. 

 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
Sak 13/19  Årsrapport 2018 
Saksdokumenter:   

 Årsrapport for 2018  
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Til forskjell fra årsberetningen som utarbeides etter krav i Regnskapsloven, viser 
årsrapporten regionrådets virksomhet gjennom hele året.  
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Årsrapporten for 2018 er satt sammen av delrapporter fra selskapets drift, Nord-
Troms ungdomsråd/RUST, rådmannsutvalget og Nord-Troms Studiesenter med 
utviklingsprosjektet «Kompetanseløft i Nord-Troms 2014-2018». «Kompetanseløft 
Nord-Troms» inngår i satsingen fra fylkeskommunen; «Nærings- og utviklingsplan 
for Nord-Troms» 2016-2018 som også omfatter «Boligutvikling» (avsluttet februar 
2018) og «Entreprenørskapssatsingen HoppIDÈ». Prosjektene er omtalt i 
årsrapporten. Det er også en orientering om satsingene «Mastergradsstipend Nord-
Troms og Forskningsnode Nord-Troms» i rapporten. 
 
Oversikt over møtene som fant sted og beslutningene som ble fattet innenfor 
rammen av regionrådssamarbeidet i løpet av 2018 er tatt med i årsrapporten.  
 
Det er i tillegg utarbeidet egne delrapporter fra de ulike prosjektene/satsingene. 
 
Forslag til vedtak: 
Den fremlagte rapporten godkjennes som selskapets årsrapport for 2018, og legges 
frem for representantskapet. 
 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
Sak 14/19  Godkjenning av uttalelse: ny forskrift om råd for eldre, for personer     

med funksjonsnedsettelse og for ungdom 
Saksdokumenter: 

 Høringsbrev av 19.12.18 fra KMD 
 Høring – ny forskrift om råd for eldre, for personer med 

funksjonsnedsettelse og for ungdom 
 Vedtak regionrådet Sak 05/19 

 
Saksopplysninger: 
Enstemmig vedtak fra møte i regionrådet, 30.01.19, sak 05/19: 

1. Nord-Troms Regionråd og ungdomssatsingen RUST utarbeider en felles 
høringsuttalelse til forskriften, som omhandler formål, oppgaver, 
sammensetning og organisering. 

2. Forslag til uttalelse utarbeides av saksordfører Eirik L. Mevik og leder av RUST 
innen 18.02.19. Høringsuttalelsen behandles på regionrådsmøte 26.02.19. 

3. Uttalelsen sendes KMD, ungdomsråd i Troms og Finnmark, ungdommens 
fylkesråd i Troms og Finnmark, Tromsbenken, Finnmarksbenken, KS, 
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Distriktssenteret, regionråd Troms og Finnmark. Kommunene i Nord-Troms 
ved eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse. 

 
Etter regionrådets møte 30. januar i Tromsø, har ungdomssatsingen RUST  
utarbeidet et forslag til uttalelse. 
 
Forslag til høringsuttalelse fra RUST:  
Høringsuttalelse til ny forskrift om råd for eldre, for personer med 
funksjonsnedsettelse og for ungdom 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ut forslag til ny forskrift om 
råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom med 
høringsfrist 1.april 2019. Forskriften hjemles i kommuneloven. 
 
Høringsinnspill fra Nord-Troms ungdomsråd 
Nord-Troms ungdomsråd har i møte 20.3.2019 behandlet forslaget til ny forskrift. 
Forskriften inneholder formål, oppgaver, sammensetning og organisering. I Nord-
Troms har vi erfaring med ungdomsråd som medvirkningsorgan siden 1998. Alle 
kommunene i Nord-Troms har ungdomsråd og barne- og unges kommunestyre. I 
tillegg har vi et regionalt ungdomsråd som inngår i RUST – Regional 
ungdomssatsing i Nord-Troms. Ny kommunelov vedtatt i juni 2018 pålegger 
kommuner å ha ungdomsråd og definerer representanter i ungdomsråd med samme 
regler som folkevalgte. Nord-Troms ungdomsråd vil påpeke viktigheten av at 
ungdommers medvirkning og samfunnsengasjement derfor ikke kan betegnes som 
fravær i skolen. Deltakelse i ungdomsråd må synliggjøres i mål i læreplaner og 
godkjennes som kompetanse i samfunnsfag.  
  
FORMÅL: 
Erfaring i Nord-Troms viser at ungdomsråd sikrer reell medvirkning i større grad 
enn barne- og unges kommunestyre som arrangeres 1 gang pr. år med f.eks. kun 
ordførere tilstede. Reell medvirkning er deltakelse der beslutninger tas (f.eks. i 
politiske utvalg og Kommunestyre) fremfor «konstruerte case» som legges frem for 
barn- og unges kommunestyre. Nord-Troms ungdomsråd anbefaler derfor at 
medvirkningsorganet for ungdom er ungdomsråd fordi det vil sikre reelle 
medvirkning. 
 
OPPGAVER: 
Forskriften gir ungdomsråd rett til å uttale seg i saker som gjelder ungdom. For å 
sikre reell medvirkning anbefaler Nord-Troms ungdomsråd at 
ungdomsmedvirkningen ikke begrenses til særlig saker. Konsekvenser for barn og 
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unge må tas med i utredninger for alle politiske saker, og ungdom må gjennom 
ungdomsmedvirkning gis mulighet til å ta ansvar og forme egen fremtid i 
lokalsamfunnet. Ungdomsmedvirkning må endres fra «saker som angår dem» til å 
ha en rolle og en stemme fordi alle saker angår ungdom og deres fremtid. 
 
SAMMENSETNING OG ORGANISERING: 
Nord-Troms ungdomsråd påpeker at tilstrekkelig sekretariatshjelp er en avgjørende 
suksessfaktor for å lykkes med ungdomsråd og reell ungdomsmedvirkning. Det må 
sikres ressurs som kan opprettholde kontinuitet og aktivitet i rådet, sørge for 
opplæring og skolering av nye representanter, og tett oppfølging av politikere som 
kan være bindeledd mellom ungdomsråd og voksne politikere. Vi anbefaler at 
sekretariat for ungdomsråd ikke samordnes med de øvrige rådene som forskriftene 
gjelder for.  
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd godkjenner forslaget til uttalelse fra ungdomssatsingen 
RUST. 
 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
Sak 15/19 Forslag til styrerepresentant KomRev Nord IKS  
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd foreslår at Sølvi Jensen, Lyngen, gjenvelges som 
representant til styret i KomRev Nord IKS. 
 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
ORIENTERINGSSAKER: 
 
Prosjekt Drivkraft Nord-Troms - prosjektleder 

 Prosjektet har mottatt tilsagnsbrev fra Troms fylkeskommune som gir støtte 
på 50 % av kostnadene med kr 1.450.000. Prosjektet har en varighet på 2 år 

 Prosjektlederstillingen har vært lyst ut. Tilsettingsutvalget (arbeidsutvalget) 
har gjennomført rekrutteringsarbeidet og tilsatt Gunbjørg N. Melkiorsen som 
prosjektleder. Prosjektleder starter i stillingen mai/juni 2019 
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Samarbeidsavtale med Sametinget – status 
 Bakteppe for initiativet er regionrådets besøk på Sametinget desember 2017 

og besøk av kultur- og næringskomiteen på Sametinget i august 2018 i 
Nord-Troms 

 Sametingsrådet fikk oppdrag fra plenum i Sametinget (25.09.18) om å følge 
opp saken 

 Rådsordfører har hatt kontakt med en av sametingsrådene, Leiros følger opp 
saken 

Studietur til Sogndal 6.-9. mai – program og praktisk informasjon 
 Avreise mandag 6. mai – retur torsdag 9. mai 2019 
 Program utarbeides av Distriktssenteret i samarbeid med rådsordfører 
 Flybilletter og overnatting er bestilt og betalt av regionrådet for alle 

ordførere. Kostnadsfordeling er aktuelt mellom kommuner og regionråd. Evt 
avbestilling må gjøres snarest 

 
OPPFØLGINGSSAKER FRA FORRIGE MØTE: 
 
Møter i Oslo april – hvilke saker/hvem vil vi møte?  
Tidspunkt? (kommunalpolitisk toppmøte 9. april, KS – deltar alle ordførere?  
«Konklusjon: Drøftes videre i regionrådsmøte 26.02.19» 

 Hver enkelt ordfører avgjør evt deltakelse på kommunalpolitisk toppmøte 
 Om regionrådet ikke får møte med samferdselspolitikere i forbindelse med 

Sjømattransportkonferansen gjøres en ny vurdering 

Aktuelt å delta på Sjømattransportkonferanse i Tromsø 10.-11. april?  
«Konklusjon: Drøftes videre – Regionrådet bør være representert» 

 Saksordfører Ørjan Albrigtsen gjør en henvendelse til samferdselsminister og 
leder av transport-komitèen om møte i Tromsø under konferansen 

 
ÅPEN POST - AKTUELLE SAKER: 
 
Oppsummering etter møte med Tromsø-områdets regionråd 

 Møte avholdt i Tromsø 22. februar 2019 – kort notat fra møtet utarbeidet 
 Ordførerne drøfter saken i egen kommune 
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 Neste fase er møte med Vest-Finnmark regionråd. Daglig leder kontakter 
sekretariatet i Vest-Finnmark regionråd for å avklare en møtedato for 
fellesmøte i Alta 

 Deretter drøfting om hva som er best for Nord-Troms/aktuelt som tema på 
representantskapsmøte (felles formannskapsmøte) 30. april; kommunens 
rolle som samfunnsutvikler? NIVI analyse ved Vinsand forespurt om 
innledning på repskapsmøte 

 Interessant med en større politisk samarbeidsarena enn det vi har i dag 

 
Felles politirådsmøte Nord-Troms: 
Forespørsel fra politiet om regionrådet kan organisere fellesmøte for alle politiråd i 
Nord-Troms kommunene med tema: 

 Arbeidsmarked kriminalitet og sosial dumping. Invitere 
næringslivskoordinator i Troms politidistrikt til politirådet. Invitere også 
lokale tillitsvalgte/aktører 

 Radikaliseringskontakt i Troms Politidistrikt. Presentere veilederen til Tromsø 
kommune. 

 Tilbakemelding fra regionrådet: det blir en stor forsamling med fellesmøte 
med alle politirådene – vanskelig å få dette gjennomført. Ordførerne ønsker 
å beholde egne møter i det enkelte politiråd 

 
 
 
Møtet hevet kl 1140 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
referent
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Fra: Moe, Cathrine Friberg (Cathrine.Friberg.Moe@domstol.no)
Sendt: 25.02.2019 13.01.45
Til: Moe, Cathrine Friberg
Kopi: 

Emne: Årsmelding fra Hålogaland lagmannsrett
Vedlegg: Årsmelding 2018.pdf
Hei,
 
Vedlagt følger Hålogaland lagmannsretts årsmelding for 2018.
 
Ha en fin dag!
 
Vennlig hilsen

Cathrine Friberg Moe
Førstekonsulent
Hålogaland lagmannsrett
Telefon +47  77 60 35 28
Domstol.no

Følg oss på facebook
 

13



HÅLOGALAND
LAGMANNSRETT

Å
R
S
M
E
L
D
I
N
G

2
0
1
8

Longyearbyen sett fra Platåfjellet Foto: Bjørnar Eirik Stokkan

Hålogaland lagmannsrett er Nord-Norges ankedomstol og 
en av seks lagmannsretter i Norge. Lagdømmet omfatter fyl-
kene Nordland, Troms og Finnmark, og i tillegg Svalbard og 
Jan Mayen. Vårt hovedmål er å holde høyest mulig kvalitet på 
alle rettsavgjørelser og å legge til rette for mest mulig effektiv 
 saksbehandling.

Lagmannsretten ledes av førstelagmannen, som sammen med 
lagmann og administrasjonssjef forestår den daglige drift. Dom-
stolen har i tillegg 15 lagdommere, en jordskiftelagdommer, en 
jordskifteutreder og åtte saksbehandlere. Alle har kontorsted i 
Tinghuset i Tromsø. Lagmannsretten har knyttet til seg et antall 
ekstraordinære lagdommere, som er dommere som har gått av 
med pensjon. Lagmannsretten benytter også dommere fra ting-
retter eller andre lagmannsretter. Dette er dommere som tilkal-
les til den enkelte sak. I den enkelte sak kan aldri mer enn en 
ekstraordinær eller tilkalt dommer gjøre tjeneste. De kan heller 
ikke delta i straffesaker hvor skyldspørsmålet skal avgjøres.

Hålogaland lagmannsrett er ankeinstans for de 14 tingrettene i 
lagdømmet, og behandler både sivile saker og straffesaker. Lag-
mannsretten behandler også overskjønn, anke over avgjørelser 
fra jordskifterettene og saker som er behandlet i Trygderetten, 
som er et domstollignende forvaltningsorgan. Å anke betyr at 
en sak bringes inn til ny behandling eller overprøving for en 
høyere domstol. 

Stabile verdier – endringer i 
arbeidsmåter og prosess
Hålogaland lagmannsrett skal treffe riktige avgjørelser til rik-
tig tid, som møtes med respekt og tillit hos partene i sakene, 
 aktørene som opptrer for lagmannsretten og allmennheten. 
Domstolenes ide- og verdigrunnlag – uavhengighet, rettssikker-
het og tillit – er styrende for virksomheten.  

At domstolenes avgjørelser holder høy kvalitet, treffes innen 
rimelig tid og etter betryggende saksbehandling, er viktige 
 elementer for å opprettholde den høye tilliten domstolene har 
i befolkningen. At vi viser åpenhet, er tilgjengelig og har evne 
til omstilling i takt med samfunnsutviklingen, skaper også tillit.

Prosjektet Digitale Domstoler, som gjennomføres av Dom-
stoladministrasjonen sammen med domstolene, skal forenkle 
og forbedre rettsprosessen gjennom nye digitale arbeidsmåter. 
Målet er at vi skal arbeide digitalt i intern saksbehandling, i 
rettsmøtene og i kommunikasjonen med aktørene i saken, og 
at lagmannsrettene og de største tingrettene skal være papirløse 
innen 2023. En slik endring krever ny kompetanse, nye verktøy 
og evne og vilje til å endre våre arbeidsmåter, men innebærer 
samtidig økt kvalitet og effektivitet, og er ressursbesparende. 
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I 2018 ble det obligatorisk for advokater i de fleste sivile saker å 
benytte Aktørportalen i kommunikasjon med domstolene. Portalen 
er i stadig utvikling, med sikte på at aktører i alle saker for retten 
kan motta, sende og lese dokumenter på denne måten. Vi ser frem 
til at meddommere i løpet av 2019 skal få tilgang til dokumenter og 
digital signatur gjennom Aktørportalen. 

I 2018 etablerte vi i tillegg digital behandling av alle straffesaker 
til ankeprøving og i anke over kjennelse og beslutning. Det er bare 
unntaksvis vi behandler saksdokumenter på papir. Digital behand-
ling av sakene er langt mer tidseffektivt enn bruk av papirdokumen-
ter, blant annet fordi både dommere og saksbehandlere raskt og en-
kelt kan skaffe seg full tilgang til saksdokumentene, også på reise. 

Flere av våre rettssaler er i løpet av 2018 blitt ytterligere utstyrt 
for gjennomføring av digitale rettsmøter, både i straffesaker og i 
sivile saker. De aller fleste ankeforhandlingene, særlig i sivile saker, 
 gjennomføres nå ved bruk av digitale dokumenter. 

Lagmannsretten deltar sammen med Nord-Troms tingrett i prøve-
prosjektet «Opptak i retten» i regi av Domstoladministrasjonen. Det 
foretas lyd- og bildeopptak av forklaringer som gis for tingretten. 
Disse gjenbrukes ved avspilling under ankeforhandlingen for lag-
mannsretten i stedet for eller i tillegg til at vedkommende part eller 
vitne innkalles på nytt. Dette er en ny prosessordning for bevisfør-
selen både i sivile saker og i straffesaker. Formålet med prosjektet 
er å skaffe til veie kvalifisert beslutningsgrunnlag for en fremtidig 
permanent ordning med opptak og gjenbruk av forklaringer, slik et 
lovutvalg foreslo i 2017 i utredning om ny straffeprosesslov. Lag-
mannsretten gjennomførte i desember 2018 de to første ankefor-
handlingene i straffesaker hvor vi gjenbrukte opptak av forklaringer 
fra tingretten, og flere tilsvarende saker er berammet i 2019.     

Parallelt med utprøving av ny prosessordning har vi gjennomført 
våre siste jurysaker i 2018. Den siste saken i Hålogaland lagmanns-
rett gikk over to uker i Bodø i oktober 2018, og satte sluttstrek for 
prosessordningen som i 130 år har dannet grunnlag for avgjørelsen 
av skyldspørsmålet i de alvorligste straffesakene. Juryordningen, 
hvor ti lekfolk alene avgjorde skyldspørsmålet uten å gi begrun-

nelse, var omdiskutert og kritisert i mange år før den ble vedtatt 
opphevet i 2017. Alle straffesakene hvor lagmannsretten skal ta 
stilling til bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet behandles nå 
av to fagdommere og fem meddommere, som sammen avgjør alle 
spørsmål i saken. 2018 ble et overgangsår hvor vi hadde både jury-
saker, meddomsrett etter gammel ordning med tre fagdommere og 
fire meddommere og nyordningen med hhv. to og fem. Fra og med 
1. januar 2019 går alle sakene etter den nye ordningen.

Lagmannsretten er fornøyd med at vi nå har fått en ordning hvor ret-
tens sammensetning er lik for alle saker hvor lagmannsretten skal 
prøve skyldspørsmålet, uavhengig av strafferamme. Endringen vil et-
ter vårt syn styrke rettssikkerheten for de tiltalte, og gi aktører og all-
mennheten økt innsyn i begrunnelsen for avgjørelsen av skyldspørs-
målet, også i alvorlige saker. Norge er det landet i Europa som bruker 
flest meddommere i strafferettspleien. Det styrker aksept og tillit.

Domstolene skal i en tid med nye, digitale arbeidsmåter og endrede 
prosessordninger møte Stortingets krav til effektivitet. Reduserte 
driftsbudsjetter som følge av avbyråkratiseringsreformen, har gjort 
vår hverdag vanskeligere. Det er lite byråkrati i domstolen, og det 
er vanskelig å oppfylle kravene om besparelser i et allerede stramt 
budsjett. Hålogaland har det forholdsmessig laveste antallet saks-
behandlere av alle lagmannsrettene, og ingen mulighet til å redusere 
bemanningen ytterligere. Etter flere år med reduserte driftsbevilg-
ninger til domstolen, viser budsjettildelingen for 2019 ytterligere 
reduksjon. Dette gir oss utfordringer i den daglige driften, men også 
insentiv til å jobbe mer effektivt, samtidig som kvaliteten på våre 
avgjørelser og allmennhetens tillit til domstolen, skal opprettholdes. 

Ankedomstol for hele Nord-Norge
Hålogaland lagmannsretts geografiske område strekker seg fra 
 Bindal kommune i sør til Svalbard i nord og fra Sør-Varanger kom-
mune i øst til Jan Mayen i vest - mer enn en tredjedel av fastlands 
Norge – med Svalbard og Jan Mayen i tillegg. 

Lagmannsretten har sitt hovedsete i Tromsø, men også faste retts-
steder med egne lokaler i Mosjøen og i Bodø. De fleste saker fra Nord-
land behandles der, med mindre det av hensyn til befaring eller andre 
særlige grunner er behov for å sette rett andre steder i fylket. I Troms 
er det utenfor Tromsø særlig i Harstad det settes rett. Lagmannsret-
ten mangler egnede lokaler for større saker i Vestfinnmark, noe som 
medfører at slike saker i stor grad behandles i Tromsø. Større saker fra 
Østfinnmark behandles til vanlig i fylkestingsalen i Vadsø. For andre 
typer saker fra Finnmark settes rett ved behov på ulike  steder.   

Jordskiftesak på Træna                                                                                       Foto: Amund Bie

Lagdømmet – Hålogaland lagmannsrett 
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I 2018 ble 59 % av rettsmøtedagene brukt i Tinghuset i Tromsø, 
41 % i resten av landsdelen. Sakene berammes med grunnlag i 
 samfunnsøkonomiske betraktninger som blant annet tar hensyn til 
hvor mange personer som må reise som følge av valg av rettssted. 
Reduserte bevilgninger og økte reisekostnader krever tiltakende 
sentralisering. Alle dommerne og flere av saksbehandlerne deltar 
i reisevirksomheten. For dommerne medførte rettssaker utenfor 
Tromsø i 2018 gjennomsnittlig 30 reisedøgn med overnatting. I til-
legg har dommerne annen reisevirksomhet i forbindelse med dom-
stolrelaterte møter og kurs, slik at snittet var 40 reisedøgn.

Fra en sak kommer inn til lagmannsretten og inntil den avgjøres 
ved ankeforhandling eller etter skriftlig behandling, forberedes den 
og følges opp av en dommer og en saksbehandler. De fleste sakene 
avgjøres av tre fagdommere. I alle straffesaker hvor skyldspørsmål 
skal avgjøres, deltar to fagdommere og fem meddommere. Saks-
behandlerne bruker mest av sin tid på straffesakene, både som pro-
tokollførere i de større sakene og ved deltakelse i saksforberedelse, 
kontakt med meddommere og vitner og ved avslutning av saken.

Nesten en tiendedel av landets befolkning bor i Nord-Norge. 
 Hålogaland lagmannsrett har tilsvarende andel av antall saker og 
arbeidsbyrde som kommer inn til landets lagmannsretter. Til å 
 behandle disse sakene har vi nesten en tiendedel av landets lag-
dommere, mens andel saksbehandlere er en del lavere. Vi er stolte 
av at Hålogaland gjennom hele 2000-tallet har vært landets mest 
tidseffektive lagmannsrett.

Sivile saker
Domstolene er samfunnets siste linje problemløsere, men har også 
plikt til å forsøke å løse tvistene i minnelighet. Tvisteloven leg-
ger stor vekt på at tvister skal forsøkes forlikt, og partene er ofte 
best tjent med løsninger som de selv har herredømme over. Av de 
204 ankene over sivile dommer som lagmannsretten mottok i 2018, 
endte 96 med dom. 26 saker ble forlikt, og de øvrige ble nektet 
fremmet, trukket eller bortfalt av andre årsaker. Antall sivile saker i 
2017 var lavt, men er i 2018 kommet opp på et normalt nivå igjen. 
Omfanget av den enkelte sak synes å være økende de siste årene.

Sivile saker som ikke får ny full behandling
Hvis verdien av tvistegjenstanden er mindre enn 125 000 kroner, 
har partene ikke rett til ankebehandling i lagmannsretten. Det må da 
søkes om samtykke til behandling. Lagmannsretten mottok 17 slike 
søknader i 2018 og samtykket til behandling av en av disse, en ble 
avvist og resten nektet fremmet.

Men også i saker med høyere verdi og i saker som gjelder ideelle 
interesser, kan anker nektes fremmet til ny realitetsbehandling. Vil-
kåret for at lagmannsretten skal bruke denne adgangen, er at dom-
merne enstemmig finner det klart at en anke ikke vil føre fram. I 
disse tilfellene må nektelsen begrunnes i en skriftlig avgjørelse. 
Lagmannsretten nektet i 2018 å fremme 16 saker på dette grunnlag.

For å få behandlet en barnevernssak for lagmannsretten må partene 
ha lagmannsrettens samtykke. Utgangspunktet er at disse sakene er 
endelig avgjort etter behandling både i fylkesnemnda og tingretten, 
og ny sak kan startes i nemnda etter ett år. Lagmannsretten mottok 
38 anker i 2018. Samtykke til overprøving ved ankeforhandling ble 
gitt i 4 av sakene, i tillegg ble det gitt delvis samtykke i en sak.

Sakstyper
Omlag 25 % av ankene vedrørte barn og foreldre. I tillegg til de 
38 barnevernsakene gjaldt 22 av ankene tvist mellom foreldre om 
deres barns faste bosted, om samvær mv. Dette medfører nesten en 
halvering fra 2017 hvor det var 40 slike saker.

Lagmannsretten behandler mange saker vedrørende fast eiendom, 
kontraktsforhold/ entrepriser og erstatning. I tillegg behandles flere 
tvister i arbeidsforhold (oppsigelse/avskjed), arv og skifte, skatt, 
reindrift mv. Den mest omfattende saken i 2018 var tvist mellom 
staten og et spansk entreprenørselskap vedrørende heving av kon-
trakt ved byggingen av Sørkjosfjelltunnelen. Saken gikk over 26 
rettsdager og ble tolket til spansk av tre tolker.

Tingrettene avholder skjønn for å fastsette erstatninger etter 
 ekspropriasjon, odelstakster mv. Partene kan begjære overskjønn 
for lagmannsretten. Lagmannsretten fikk i 2018 inn 8 begjæringer 
om overskjønn. 

Fra 1. januar 2016 er lagmannsretten ankeinstans for alle av gjørelser 
truffet etter jordskifteloven. I 2018 fikk lagmannsretten inn 3 anker 
som tidligere ville blitt behandlet i jordskifteoverretten. Jordskifte-
lagdommeren deltar som en av tre lagdommere i de fleste  sakene 
som ankes fra jordskifterettene og i noen saker fra ting rettene som 
gjelder bruks- eller eiendomsrett til fast eiendom.

Lagmannsretten fikk i 2018 inn 7 stevninger i sak til overprøving 
av Trygderettens avgjørelser. Behandlingsformen er som for sivile 
ankesaker.

Saksgang
Dersom anken ikke krever samtykke fra retten eller ikke blir  nektet 
fremmet, går saksforberedelsen videre ved at det gjennomføres et 
planleggingsmøte mellom partene og lagmannsrettens forbereden-
de dommer. I dette møtet fastsettes også tid og sted for muntlig 
ankeforhandling. For lagmannsretten er det viktig med aktiv saks-
forberedelse for å gi hver sak nødvendig omfang, og kortest mulig 
tid fram mot ankeforhandling og endelig avgjørelse.

Hålogaland lagmannsrett hadde i 2018 en gjennomsnittlig saksbe-
handlingstid for de sivile ankene over dom på 121 dager. Gjennom-
snittlig saksbehandlingstid for de øvrige lagmannsrettene var 198 
dager. Stortinget har fastsatt en målsetting på 6 måneder (180 dager).

Kjennelser og beslutninger
Anke over tingrettenes kjennelser og beslutninger avgjøres vanlig-
vis på grunnlag av skriftlig behandling av tre lagdommere. Det kom 
inn 152 slike anker i 2018. Saksbehandlingstiden var i gjennomsnitt 
39 dager.

Befaring på Båtsfjordfjellet                                                                             Foto: Dag Nafstad

16



Straffesaker 
Både de domfelte og påtalemyndigheten kan anke til lagmanns-
retten over straffedommer avsagt av tingretten. Anken kan rette 
seg mot bevisbedømmelsen, lovanvendelsen, saksbehandlingen 
og/eller straffutmålingen. Den som er fornærmet ved en straffbar 
handling kan ikke selv anke straffesaken dersom han eller hun er 
misfornøyd med tingrettens dom. Fornærmede kan imidlertid anke 
særskilt over erstatningskrav som er behandlet i tingretten. Slik 
anke følger reglene om anke over sivile dommer hvis ikke straf-
fesaken også skal behandles på nytt. 

I 2018 fikk lagmannsretten inn 274 anker over dommer i straffe-
saker. Dette er en fortsettelse av nedgangen i innkomne anker, som 
vi har registrert de siste årene. Samtidig økte antallet saker som 
gjelder alvorlig straffbare forhold og saker som ofte er arbeids-
krevende, f.eks. tiltale for mishandling i nære relasjoner, sedelig-
hetsforbrytelser, grove narkotikasaker med flere tiltalte og saker 
med internasjonal forankring. Dette medførte at antallet saker som 
ble behandlet i ankeforhandling lå i overkant av det som har vært 
vanlig tidligere år.

Den som i tingretten er domfelt for et forhold med strafferamme 
over 6 års fengsel, har normalt krav på å få sin anke behandlet 
i lagmannsretten. En anke fra påtalemyndigheten som ikke er til 
tiltaltes gunst og som gjelder en handling med strafferamme over 
6 år, kan nektes fremmet for lagmannsretten dersom retten etter 
en skriftlig prøving av saken mener at anken gjelder spørsmål av 
mindre betydning eller det for øvrig ikke er grunn til å prøve anken. 

Den største andelen straffesaker som ankes til lagmannsretten  gjelder 
forhold hvor det er idømt fengselsstraff, men hvor strafferammen for 

handlingen ikke overstiger 6 års fengsel. For slike saker kan lag-
mannsretten, etter en skriftlig behandling av tre dommere, nekte å 
fremme anken til ankeforhandling dersom retten enstemmig finner 
det klart at anken ikke vil føre frem. For anker fra påtalemyndig heten 
som ikke er til domfeltes gunst, kan anken også nektes fremmet der-
som den gjelder spørsmål av mindre betydning eller dommerne for 
øvrig mener at det ikke er grunn til å prøve anken. En beslutning om 
å nekte å fremme en anke må begrunnes skriftlig. 

Dersom tingrettens dom gjelder en eller flere handlinger hvor 
påtalemyndigheten ikke har påstått og tingretten heller ikke har 
idømt annen reaksjon enn bot, inndragning og/eller tap av føre-
rett, kan anke bare fremmes for lagmannsretten dersom det forelig-
ger  særlige grunner til det. Også dette avgjøres etter en skriftlig 
 behandling av tre dommere.

I 2018 ble 19,2 % av ankene i saker med strafferamme inntil 6 års 
fengsel og bøtesakene henvist til ankeforhandling. I tillegg kom-
mer ankene i saker med strafferamme over 6 år, slik at totalt 41,4 % 
av ankene ble henvist til ankeforhandling. 

Felles for alle sakskategorier er at lagmannsretten etter den skrift-
lige behandlingen av tre dommere i visse tilfeller kan avgjøre saken 
direkte i stedet for å henvise anken til ankeforhandling. Retten kan 
beslutte å avvise eller oppheve den påankede dom, å frifinne den 
siktede fordi det påtalte forhold ikke er straffbart eller er foreldet, 
eller endre tingrettens dom til siktedes gunst, dersom den enstemmig 
finner det klart at dette må bli resultatet. I 2018 ble 9 % av ankene 
avgjort på slik måte i stedet for å bli henvist til ankeforhandling. 
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Siste jurysak i Hålogaland                                                        Foto: Hilde Jorunn Hanssen
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Totalt – av alle straffesaksankene som kom inn til lagmannsretten 
i 2018 – ble altså 50,4 % enten henvist eller avgjort på annen måte 
enn ved nektelse.

I løpet av 2018 behandlet lagmannsretten til sammen 123 
 straffesaker i ankeforhandling, hvorav 17 saker med lagrette. I til-
legg behandlet vi 28 saker, som tidligere ville blitt behandlet med 
lagrette, med ny sammensetning av retten. Totalt 45 slike saker er 
en klar økning fra tidligere år.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for straffesaker behandlet i 
 ankeforhandling var i 2018 137 dager. Dette er en gledelig reduk-
sjon fra 2017. Ved overgangen fra lagrette til meddomsrett for de 
alvorligste sakene, håper vi å kunne redusere tidsbruken i ankefor-
handling, og slik fortsatt redusere saksbehandlingstiden noe.

Lagmannsretten behandler også partenes anker over kjennelser og 
beslutninger fra tingretten, blant annet avgjørelser om førerkortbe-
slag, varetektsfengslinger og besøksforbud. Disse sakene behandles 
som regel skriftlig av tre dommere. I 2018 behandlet lagmannsretten 
173 slike saker, hvorav 105 gjaldt varetektsfengsling. Antall anker 
over fengslingskjennelser var langt høyere i 2018 enn tidligere år. 

Kompetansearbeid
Kvaliteten på lagmannsrettens arbeid er avhengig av felles innsats 
fra dyktige ansatte. 

Lagmannsretten har interne kompetanseprogrammer for saksbe-
handlere og dommere. I tillegg til individuelle tiltak deltar alle på 
sentrale og regionale seminarer i regi av Domstoladministrasjonen. 
Hvert fjerde år har dommerne en måned studiepermisjon. I 2018 
benyttet tre av våre dommere seg av dette. 

Dommere fra lagmannsretten deltar i internasjonalt dommerarbeid, 
lovutvalg, Domstolkommisjonen, Domstoladministrasjonens og 
Dommerforeningens styre, Innstillingsrådet for dommere, Tilsyns-
utvalget for dommere og kurs og seminarer, som deltakere eller 
forelesere. Saksbehandlere og utreder deltar i forskjellige organisa-
sjonsutvalg, fagkurs og modulbaserte samlinger. 

Lagdommer Nils Asbjørn Engstad er mangeårig medlem og 
 tidligere president for Europarådets rådgivende dommerkomité, 
tidligere leder for Den Norske Dommerforening og nå medlem av 
Domstolkommisjonen. I 2018 mottok han Juristforbundets Retts-
sikkerhetspris for sitt langvarige frivillige arbeid for domstolenes 
uavhengighet, både nasjonalt og internasjonalt.

Lagdommer Vidar Stensland ble i februar 2017 utnevnt til dommer 
i konstitusjonsdomstolen knyttet til krigsforbryterdomstolen for 
Kosovo i Haag, og er den eneste norske dommeren i en internasjo-
nal konstitusjonsdomstol. 

Lagmannsretten arrangerer hvert år en felles studiereise eller et 
 internseminar hvor alle ansatte er med. Høsten 2018 gjennomførte 
vi en tre-dagers studiereise til Svalbard, med besøk hos blant an-
net Sysselmannen og lokalstyret. Vi hadde et godt faglig og sosialt 
utbytte av reisen til utkanten av vårt lagdømme.

Hålogaland lagmannsrett arrangerte i 2018 en to-dagers adminis-
trasjonssamling i Tromsø for administrative ledere og saksbehand-
lere i alle lagmannsrettene. Tema for møte var blant annet kommu-
nikasjon, digitalisering og effektivisering. 

I juni 2018 deltok flere av våre dommere på Nord-Nordisk juristmøte 
i Tromsø, med tema «Statens utøvelse til eierskap av landområder». 
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Administrasjonssamling i Tromsø                                       Foto: Monica Hansen Nylund
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www.domstol.no/halogaland  •  e-post: halogaland.lagmannsrett@domstol.no

I august 2018 deltok flere dommere på Nordisk prosessrettsseminar 
som ble arrangert av Juridisk fakultet ved Universitetet i Tromsø, 
med flere tema av sentral betydning for domstolene. Ved begge disse 
arrangementene hadde vi sammen med Nord-Troms tingrett glede av 
å invitere nordiske juristkolleger til mottakelse på Tinghuset. 

Lagmannsrettens internutvikling skjer gjennom arbeidet med sa-
kene. For å kunne dra nytte av de gevinster som ligger i den digitale 
utviklingen sørger vi samtidig for opplæring og praktisering av nye 
digitale arbeidsmåter. Å arbeide i lagmannsretten er å delta i et kon-
tinuerlig kompetanseprosjekt.

Kvalitet i samarbeid med andre 
aktører
Lagmannsretten er avhengig av samarbeid med mange aktører.

Meddommere som påtar seg det krevende samfunnsoppdraget det er 
å delta i avgjørelse av rettssaker, er helt sentrale i norsk rettspleie. 
622 meddommere er valgt for å kunne delta i ankeforhandlinger i 
straffesaker i Hålogaland lagmannsrett. Meddommere og fagkyndige 
meddommere deltar også i enkelte ankeforhandlinger i sivile ankesa-
ker, blant annet i   ankeforhandling i saker etter barnevernloven. 2018 
ble siste hele året hvor meddommere alene – som jurymedlemmer – 
avgjorde skyldspørsmålet i de alvorligste straffesakene. 

I flere rettssaker er det behov for at godt kvalifiserte sakkyndige 
medvirker til å danne grunnlag for lagmannsrettens avgjørelse av 
saken. I 2018 ble det brukt til sammen 38 rettsoppnevnte sakkyn-
dige i 33 ankesaker, hovedsakelig i straffesaker, barnevernssaker 
og foreldretvistsaker. Det ble brukt 13 fagkyndige meddommere i 
11 ankesaker, de fleste i barnevernssaker, 2 i en entreprisesak og 2 
i en oppsigelsessak. 

Lagmannsretten har et godt samarbeid med advokatforeningene og 
statsadvokatembetene i lagdømmet. Lagmannsretten, påtalemyndig-
heten og faste forsvarere møtes jevnlig for å gjennomgå rutinene for 
gjennomføring av berammelser, saksforberedelse og ankeforhand-
ling. I 2018 har det vært arrangert kurs om digitale arbeidsmåter i 
sivile saker for advokatene i Troms. Aktørportalen ble gjort obliga-
torisk høsten 2018, og lagmannsrettens saksbehandlere har løpende 
veiledet og bistått advokatene i bruk av portalen og utarbeidelse av 
digitale utdrag i sivile saker. 

Høsten 2018 arrangerte lagmannsretten samarbeidsmøte med soren-
skriverne i lagdømmet, med særlig fokus på lagmannsrettens veileder 

om saksforberedelse før oversendelse av sivile saker til ankedom-
stolen og hensiktsmessige rutiner for digital saksbehandling. Lag-
mannsretten vil med jevne mellomrom ta initiativ til slike møter.

I mange rettssaker er det behov for tolk. Høy kvalitet på tolkingen 
styrker rettssikkerheten til de involverte som ikke forstår eller kan 
gjøre seg forstått på norsk. Tolken må være godt kvalifisert og tolke-
utstyret i rettssalene må være funksjonelt og ha god kapasitet. I 2018 
ble brukt 56 tolker i 30 ankeforhandlinger. Det ble tolket på 22 språk. 
Engelsk og samisk var språkene som ble brukt i flest saker. Det ble 
brukt 3 tolker som tolket spansk i sak som gikk over 26 dager. 

Det er opprettet vitnestøtteordninger ved flere domstoler i lagdøm-
met, i samarbeid med Røde Kors. Et trygt vitne er et godt vitne, og 
vitnestøtteprogrammet vil kunne lette belastningen for det enkelte 
vitne og styrke rettssikkerheten. Undersøkelser viser at ordningen 
vurderes som positiv. Vitnestøtteordningen i norske domstoler vant 
Crystal Scales of Justice Award 2017. Prisen ble delt ut av Europa-
rådet gjennom European Commission for the Efficiency of Justice 
(CEPEJ). I 2018 var det i Tromsø 9 vitnestøtter som bisto 159 vit-
ner. DA og Røde Kors arrangerte regional samling våren 2018, og 
lagmannsretten holdt vitnestøttekurs høsten 2018

Åpenhet og tilgjengelighet
Service og samhandling er satsingsområder i domstolene. Lag-
mannsretten tar rundt ti ganger i året imot skoleklasser som ønsker 
å besøke domstolene og følge ankeforhandlinger. Vi tar også imot 
andre besøksgrupper og kolleger fra andre land som ønsker å be-
søke domstolen og Tinghuset i Tromsø. Dommere fra to tingsretter 
i Sør-Sverige var på studiebesøk våren 2018 som ledd i et nordisk 
samarbeidsprogram. 

Pressen spiller en viktig rolle ved kontroll med og formidling av 
domstolenes gjennomføring av sakene som behandles. Lagmanns-
retten forsøker å legge til rette for gjennomføring av pressens opp-
drag, og praktiserer meroffentlighet i den grad det lar seg gjøre utfra 
de kryssende hensyn i den enkelte sak.

Lagmannsretten har egen hjemmeside på internett og egen face-
book-profil, hvor det legges ut nyheter fra lagmannsretten og arti-
kler og annet som berører domstolene.

Lagmannsretten og juridisk fakultet ved Universitetet i Tromsø 
samarbeider ved at dommere underviser, veileder og har sensur. 
I deler av 2018 har vi hatt to universitetsansatte konstituert som 
dommere. Lagmannsretten tar hver høst mot praksisstudenter som 
hospiterer i en måned. I 2018 var det tre studenter.  

Nord-Nordisk Juristmøte                                                          Foto: Monica Hansen Nylund

Studietur til Svalbard høsten 2018                                            Foto: Bjørnar Eirik Stokkan
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Fra: Doris Gressmyr (doris.gressmyr@komrevnord.no)
Sendt: 15.04.2019 17.47.14
Til: Post Kafjord
Kopi: Audun Haugan; Einar Pedersen

Emne: Negativ revisjonsberetning 2018
Vedlegg: Negativ beretning.pdf
Kåfjord kommune v/ ordfører
 
Vedlagt følger negativ revisjonsberetning vedrørende Kåfjord kommunes regnskap for 2018.
I henhold til lov og forskrift er vi pålagt å utstede revisjonsberetning den 15.4. Dette også i de tilfeller kommunen
ikke har avlagt regnskapet eller har avlagt etter fristen 15.2.
Kåfjord kommune avla regnskapet den 3.4.2019.
 
Denne revisjonsberetningen vil bli trukket tilbake når vi har fått tid til å gjennomføre de revisjonshandlinger vi
finner nødvendige for å bekrefte årsregnskapet.
 
 
Doris Gressmyr
Oppdragsansvarlig revisor
KomRev NORD IKS
Vestregata 33
9008 Tromsø
Tlf. 77 60 05 28/ 957 01268
E‐post: dg@komrevnord.no
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Fra: Arne Roger Hansen (arr-han@online.no)
Sendt: 04.03.2019 14.12.56
Til: Post Kafjord
Kopi: 

Emne: informasjon til havbrukskommuner fra Norges Miljøvernforbund
Vedlegg: Informasjon til Kommuner.docx;veieleder kommuner 4..docx
 
Heisan. Norges Miljøvernforbund (NMF) har stilet et brev til kommunene i Norge som har avsatt arealer til
oppdrettsindustrien. NMF har også laget en veileder som kan hjelpe kommunene til å få mer
bestemmelsesrett over hvordan oppdrettsindustrien må drifte for å i det hele tatt å kunne kalle seg
miljømessig bærekraftig. Denne veileder og brev ligger vedlagt . NMF er også i ferd med å ferdigstille en
200 siders rapport om de negative følgende oppdrett i åpne merder har på våre felles fjorder og
naturmangfold. og som også vil vise fordelene ved å drifte i lukkede løsninger.. Denne rapporten vil bli
ettersendt til alle landets havbrukskommuner.. NMF ber om at denne mail med vedlegg blir videresendt til
Ordfører og Rådmann, og kanskje andre som kan ha nytte av slik informasjon blant kommunens ansatte og
politikere. Så håper vi at både veilederen, og etter hvert rapporten blir lest av de som sitter og avgjør
arealspørsmål vedrørende havbruk. Ring gjerne hvis dere trenger opplysninger og hjelp :-) 
 
 
Miljøvennlig Hilsen
Arne Roger Hansen
Regionleder Midt-Norge
Saksbehandler oppdrett
Norges Miljøvernforbund
tlf.91646762
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Norges Miljøvernforbund 

Postboks 593 

5806 BERGEN  

 
 
 
 
 

Trondheim 15.02.2019 
 
 
                   Viktig informasjon til alle havbrukskommuner. 
 
Norges Miljøvernforbund (NMF) har satt seg som mål om at alle 
oppdrettsanlegg skal inn i lukkede anlegg . Dette på grunn av de store 
negative miljøfølgende drift i åpne merder har på våre felles fjorder med 
forurensing , vår villfisk, villaks, Sjøørrett, våre skalldyr og livet i fjordene 
generelt. 
 
NMF har i den forbindelse laget en veileder som kommuner juridisk lovlig 
kan bruke under arealplanleggingen for å påvirke oppdrettsindustrien til å 
begynne å drifte i miljømessige bærekraftige former. ( lukkede anlegg ). 
Denne ligger vedlagt. 
 
NMF har også fått ferdigstilt en 200 siders rapport om de negative 
miljøpåvirkningene fortsatt drift i åpne merder har , og alle de positive 
følgende en får ved å legge om driften til oppdrett i lukkede anlegg . Denne 
er i trykken nå, og vil bli videresendt til alle kystkommuner som har avsatt 
arealer til havbruk, når den er ferdig trykt.  
 
NMF håper at kommunes representanter i kommunestyret tar seg tid til å 
lese både veilederen, og også rapporten når den foreligger slik at begge kan 
brukes som et verktøy når kommunen skal revidere sine arealplaner, 
vedrørende avsettelse av areal til havbruk. 
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Leder Norges Miljøvernforbund                   Saksbehandler  Oppdrett 
 
Kurt Willy Oddekalv                                              Arne Roger Hansen 
 

                                                                                                                          
………………………………………                             …………………………………….                   
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Veileder til kommuner som ønsker oppdrett av fisk inn i 
lukkede løsninger. 
 
Norges Miljøvernforbund  ( NMF ) ser nå med glede tendenser til at flere 
kommuner ønsker oppdrettsindustrien inn i lukkede løsninger. Nå sist i 
Tromsø kommune. 
 
Men i iveren etter å få dette til kommer kommunene med et teknologi krav 
på lukkede anlegg under areal og plan rulleringen i kommunene. 
Oppdrettsindustrien kontrer da med at et slikt krav ikke ligger hos 
kommunene, men hos sektormyndighetene. 
 
Det NMF anbefaler kommunene å gjøre hvis de ønsker oppdrett inn i 
lukkede løsninger er å kreve full rensing av utslippene, og null utslipp av 
lusegifter, pellets og fiskemøkk til sjø, hvilket de er i sin fulle rett til å kreve 
etter plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 3 som sitat følge loven ;  « kan det 
gis grenseverdier for tillatt forurensning og andre krav til miljøkvalitet i 
planområdet. Dette gjelder også tiltak og krav til ny og pågående 
virksomhet i planområdet, eller av hensyn til forhold utenfor planområdet. 
Kommunen må samordne bruk av slike bestemmelser i planen med 
behandlingen etter sektorlov der planen åpner for et tiltak som også krever 
tillatelse etter sektorlov.»  
 
Osterøy kommune kom med et slikt krav vedrørende søknader om 
utvidelse av oppdretts virksomhet i 2017, og fikk støtte av 
fylkeskommunen i Hordaland om at krav om null utslipp til sjø var et 
legitimt krav støttet av lovverket i plan og bygningsloven. 
 
Likeledes ville det være å foretrekke at kommuner som ønsker nullutslipp 
gjør en reguleringsplan for sjøarealer med krav iht § 12-7 nr 3 så fort som 
mulig, og ikke venter til en akvakultursøknad kommer. 
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NMF og flere andre ser at et slikt krav kun kan løses ved at 
oppdrettsindustrien går over til lukkede anlegg. En oppnår altså det samme 
som å kreve lukkede anlegg som er lovstridig å kreve fordi det er et 
teknologikrav , ved å kreve full rensing og null utslipp av lusegifter, pellets 
og fiskemøkk til sjø. 
 
EU sin vannforskrift vil sannsynligvis bli revidert i 2021, noe som vil gjøre 
det vanskelig for oppdrettsindustrien å etterleve dette direktivet med 
dagens måte å drifte på i åpne merder. Det er derfor fult mulig å også 
henvise til EU sitt vanndirektiv samtidig som man krever rensing med null 
utslipp av lusegifter, pellets og fiskemøkk til sjø. 
 
NMF mener at et krav om rensing av utslipp er det beste, da det pr. dags 
dato allerede er lukkede anlegg som innfrir dette kravet . Ref. Akvafuture. 
Null utslipp til sjø er noe frem i tiden, men vil komme når logistikken for  
mottak av fiskemøkk og slam fra de helt lukkede anleggene er på plass. 
 
Hvorfor kan ikke kommunen kreve lukkede anlegg i 
planarbeidet ? 
 
NMF leser også lovverket slik at kommunene ikke har lovhjemmel til et slikt 
krav.  I følge akvakulturloven § 6 og § 8 er det sektormyndighetene som kan 
sette et krav om driftsmetode .  i første rekke er dette Fylkesmannen, og i 
neste rekke fiske og næringsdepartementet som gir oppdrettsindustrien 
krav om drift og driftsmåte under tildeling av konsesjoner etter at 
kommunene har avsatt områder til akvakultur.  
Et krav om lukkede anlegg fra kommunene bryter også mot Plan- og 
bygningslovens § 11-11, Bestemmelser til arealformål etter § 11-7 nr. 5 og 
6, som gir anvisning om hvilke typer bestemmelser som kan vedtas. Vedtak 
om spesiell utforming av flytende installasjoner, så som lukket merd og 
lignende, samt krav til driftstid ved anlegg, kan ikke settes i medhold av 
disse bestemmelsene. 
Et krav om lukkede anlegg fra kommunene er derfor lovstridig, og de kan 
derfor ikke gjennomføre vedtaket når de kommer til arealrulleringen. 
 
For Norges Miljøvernforbund 
 
Nestleder Ruben Oddekalv  
Saksbehandler Oppdrett Arne Roger Hansen.

26



Fra: Audun Haugan (audun@k-sek.no)
Sendt: 05.03.2019 07.04.16
Til: Post Kafjord
Kopi: 

Emne: Kontrollutvalgssak 2/19 og 5/19
Vedlegg: Kontrollutvalgssak 2-19.pdf;Kontrollutvalgssak 5-19.pdf
Hei!
Oversender kontrollutvalgssakene 2/19 og 5/19 for videre oppfølging.
 
Med vennlig hilsen
 
Audun Haugan
Seniorrådgiver
 
K‐Sekretariatet IKS
Postadresse: Postboks 6600, 9296 Tromsø
Besøksadresse: Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø
 
Tlf.:  777 88343
Mobil: 916 91842
E‐post: audun@k‐sek.no
www.k‐sek.no
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Fra: Hansen, Reno (Reno.Hansen@skatteetaten.no)
Sendt: 18.02.2019 10.26.34
Til: Post Kafjord
Kopi: 

Emne: Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Kåfjord kommune
Vedlegg: Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Kåfjord kommune.PDF
Hei!
 
Vi ber om at Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen blir distribuert til kommunestyret med
kopi til kontrollutvalget, rådmann/administrasjonssjef og kommunens skatteoppkrever.
 
 
 
Med hilsen
Reno Hansen
Rådgiver

Skatteetaten
Innkreving – Oppfølging Skatteoppkrevere
+47 408 07 870
reno.hansen@skatteetaten.no
skatteetaten.no
 

 

Denne e‐posten og eventuelle vedlegg er beregnet utelukkende for den institusjon eller person den er rettet til og kan være
belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e‐posten er feilsendt, vennligst slett den og kontakt Skatteetaten. 
The contents of this email message and any attachments are intended solely for the addressee(s) and may contain confidential
information and may be legally protected from disclosure. If you are not the intended recipient of this message, please
immediately delete the message and alert the Norwegian Tax Administration. 
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Vår dato Din dato Saksbehandler  Returadresse: 
Skatteetaten, Postboks 9200 Grønland, 0134 OSLO 15.02.2019  Nina Norø 

     

  800 80 000 Din referanse Telefon 

 skatteetaten.no  408 02 351 

 
 

   
Org. nr: Vår referanse Postadresse   
974761076 2019/5264555  

     

Kommunestyret i Kåfjord kommune 

 

  

Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren for Kåfjord kommune 

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere" av 8. 
april 2014. 
 
Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at skattekontoret:  

 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål 
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater  
 utfører kontroll av skatteoppkreveren 

 
Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og 
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne 
er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 16. mai 2018. 
 
Formålet med kontrollen er å avklare: 

 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål  
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar med 

gjeldende regelverk  
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende 

regelverk 
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk 

 

2. Om skatteoppkreveren 
 
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter: 

Antall årsverk 2018 Antall årsverk 2017 Antall årsverk 2016 
1,2 1,2 1,2 
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3. Måloppnåelse 
Skatte- og avgiftsinngang 
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2019. Skattekontoret har 
mottatt det innen fastsatt frist.  
 
Årsregnskapet for Kåfjord kommune viser per 31. desember 2018 en endelig skatte- og avgiftsinngang1 til 
fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) og videresending plassering mellom 
kommuner, på kr. 133 349 462 og utestående restanser2 på kr. 3 387 463, herav berostilte krav på kr. 0.  
 
Innkrevingsresultater 
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2018 for Kåfjord skatteoppkreverkontor.   
 

 Resultatkrav 
2018 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2018 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2017 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav for 

regionen 2018 
(i %) 

Restskatt personlige skattytere 2016 95,10 95,96 96,75 96,44 
Forskuddstrekk 2017  99,90 100,00 99,83 99,94 
Forskuddsskatt personlige skattytere 2017 98,80 99,77 99,49 99,33 
Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2017 99,90 99,34 99,93 99,98 
Restskatt upersonlige skattytere 2016 99,00 100,00 100,00 99,38 
Arbeidsgiveravgift 2017 99,90 100,00 84,25 99,85 

 
Skattekontoret vurderer at skatteoppkreveren har god måloppnåelse på innkrevingsområdet.  
 
Resultater for arbeidsgiverkontrollen 
Resultater for kommunen per 31. desember 2018 viser følgende i henhold til skatteoppkreverens 
resultatrapportering: 
 

Antall 
arbeidsgivere i 
kommunen 
 

Minstekrav 
antall kontroller 
(5 % av 
arbeidsgiverne) 

Antall utførte 
kontroller i 2018 

Utført kontroll 
2018 (i %) 

Utført kontroll  
2017 (i %) 

Utført kontroll 
2018 region (i 
%) 

104 5 3 2,9 4,8 4,1 

 
Skattekontoret er ikke tilfreds med at målkravet for arbeidsgiverkontrollen ikke er nådd.  
 

4. Skattekontorets kontroll av skatteoppkreveren 
Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne i regionen utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for 
kontroll av områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver 
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.  
 
Skattekontoret har for 2018 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for området skatteregnskap. 
 
Det er ikke gjennomført stedlig kontroll i 2018.  

 
1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 
2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav 
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Skatteoppkrevers overordnede internkontroll 
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede interne 
kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.  
 
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap 
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at regnskapsføringen, rapporteringen og 
avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig uttrykk for 
skatteinngangen i regnskapsåret. 
 

5. Skattekontorets oppfølging av skatteoppkreveren 
Skattekontoret har vært i dialog med kommunene Skjervøy, Storfjord, Lyngen, Nordreisa og Kåfjord for å få 
etablert en interkommunal ordning for arbeidsgiverkontrollområdet. Kontrollordningen Nord-Troms 
arbeidsgiverkontroll er etablert med oppstart fra 1. februar 2019.  
 
 
 
Med hilsen 

Marita Ryeng 
Skatteetaten 
 
 
 
For ettertiden kan spørsmål til Skatteetaten om oppfølging av skatteoppkreverne rettes til:  

 oppfolging-skatteoppkrever@skatteetaten.no for skatteregnskaps- og 
innkrevingsområdet 
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Utvikling i kommuneøkonomien i Troms og Finnmark i 2018 
 

Oppsummering 
 

Foreløpige KOSTRA-tall viser at det har vært relativt gode netto driftsresultater for de 

fleste kommunene i Troms og Finnmark i 2018. Inntekter fra Havbruksfond har 

imidlertid påvirket resultatene for enkeltkommuner sterkt. Samlet utgjorde 

utbetalingene fra Havbruksfondet i 2018 ca. 350 mill. kr i Troms og 194 mill. kr. i 

Finnmark. 

 

Loppa (18,2 %), Ibestad (14,4 %), Karlsøy (13,6 %), Kvænangen (12,5 %) og Måsøy 

(12,2 %) hadde de høyeste netto driftsresultatene i Troms og Finnmark. 

 

De syv kommunene med de lavest netto driftsresultatene var Porsanger (-5,5 %), Bardu 

(-3,5 %), Tana (-1,3 %), Tromsø (-1,1 %), Sørreisa (-1,0 %), Vadsø (-0,3 %) og Målselv 

(-0,2 %). 

 

Utbetalingene fra Havbruksfondet har vært en medvirkende årsak til at 

disposisjonsfondene i fylkene våre har økt betydelig i 2018. Troms og Finnmark er 

imidlertid fortsatt de to fylkene i landet med lavest nivå på disposisjonsfondene. 

 

Lånegjelda har økt for om lag halvparten av Troms- og Finnmarkskommunene siste år. 

Samlet er nivået for netto lånegjeld i begge fylker om lag 20 % høyere enn 

landsgjennomsnittet. De kommunene som har høyst nettolånegjeld i prosent av brutto 

driftsinntekter er Hammerfest (159,0 %), Lyngen (157,8 %), Vadsø (148,0 %), Kåfjord 

(143,1 %) og Berlevåg (141,5 %). Begge fylker har i tillegg høy renteeksponering 

sammenliknet med resten av landet. Dette betyr at kommunen i Troms og Finnmark har 

større sårbarhet ved en eventuell renteoppgang. 

 

2018 har vært nok et godt skatteår for kommunesektoren hvor skatteinngangen ble 

høyere enn anslått i statsbudsjettet. Også i 2018 har skatteveksten blant annet 

sammenheng med ekstraordinært store uttak av utbytter som følge av tilpasninger til 

skattereformen. 

Troms har pr. i dag kun Torsken kommune innmeldt i ROBEK-registeret. Torsken vil 

imidlertid gå inn i nye Senja fra 01.01.2020. 

Finnmark er det pr. i dag ingen ROBEK-kommuner, men Karasjok vil med stor 

sannsynlighet meldes inn i juni når kommunens regnskap for 2018 endelig fastsettes.   

I Porsanger kommune ble det i 2018 et regnskapsmessig underskudd på 21,2 mill. kr. 

Underskuddet må dekkes i løpet av de 2 kommende årene for å unngå ROBEK-

innmelding. 

Ingen andre kommuner i Troms og Finnmark har pådratt seg regnskapsmessige 

underskudd i 2018. 
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2. Om rapporteringen og tallgrunnlaget 
SSB publiserte 15. mars 2019 foreløpige KOSTRA-tall1 for 2018.  

 

Vi benytter i rapporten tall på konsernnivå2. Tallene som er sendt inn er teknisk sett godkjent 

av SSB, men må sees på som ureviderte tall ettersom regnskapene til kommunene ikke er 

revidert ennå. De endelige, reviderte tallene blir publisert 15. juni 2019.  

 

Med unntak av Gamvik og Karasjok rapporterte alle kommunene i Troms og Finnmark 

regnskapstall i KOSTRA i tide til å komme med i publiseringen av de foreløpige KOSTRA-

tallene 15. mars. På landsbasis er det 21 av 418 kommuner som ikke rapporterte foreløpige 

regnskapstall for 2018 innen fristen.  

 

Ettersom ikke alle kommuner har rapportert, er lands- og fylkesgjennomsnitt basert på anslag 

der det beregnes tall for manglende kommuner (regnskapstall 2017 benyttes). Dette betyr at 

lands- og fylkesgjennomsnitt vil kunne bli endret når alle kommunene kommer med i den 

endelige rapporteringen pr. 15. juni 2019. I tillegg vil tallene kunne endres på bakgrunn av 

endringer fra revisjonen og korreksjon av andre feil ved innrapporteringen til KOSTRA. De 

foreløpige KOSTRA-tallene må derfor tolkes med en viss forsiktighet.   

 

I dette notatet er Oslo holdt utenfor gjennomsnittsberegningen ettersom den både er kommune 

og fylkeskommune. 

 

Gjennomsnittstallene for fylket vil i stor grad preges av at økonomiene i Tromsø og Harstad 

er relativt store i forhold til resten av kommunene i fylket. Vi velger derfor å vise 

gjennomsnittstall for Troms u/Tromsø og Harstad, i tillegg til Troms samlet. 

 

I tabeller hvor det er brukt farger representerer grønt de sterkeste verdiene og rødt de svakeste 

verdiene. 

                                                 
1 KOSTRA står for KOmmune-STat-Rapportering. KOSTRA ble startet som et prosjekt i 1995 med formål å samordne og 
effektivisere all rapportering fra kommunene til staten, samt å sørge for relevant styringsinformasjon om kommunal 
virksomhet, måle ressursinnsats, prioritering og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Fra 2001 var alle 
kommuner og fylkeskommuner med i KOSTRA. KOSTRA baseres på elektronisk innrapportering fra kommunene til SSB, samt 
på data fra en rekke andre kilder i og utenfor SSB.  
 
2 Konsernregnskap består av kommuneregnskap og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider 
og Interkommunale selskaper (IKS). Interkommunale samarbeider er inkludert i vertskommunens  
konsernregnskap. Regnskapene til IKS er fordelt på eierkommunene etter eierandeler hentet fra Foretaksregisteret i 
Brønnøysund. 
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3. TROMS 

 
Gjennomsnittstallene for Troms vil i stor grad preges av at økonomiene i Tromsø og Harstad 

er relativt store i forhold til resten av kommunene i fylket. Vi velger derfor å vise 

gjennomsnittstall for Troms u/Tromsø og Harstad, i tillegg til Troms samlet. 

3. 1 Utvikling i netto driftsresultat 
Netto driftsresultat blir sett på som den viktigste enkeltindikatoren for å vurdere den 

økonomiske situasjonen i kommunene, og viser hva som er igjen etter at alle årets utgifter er 

trukket fra alle årets inntekter. Netto driftsresultat viser med andre ord hvor mye som kan 

benyttes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk, og er dermed et utrykk 

for kommunenes økonomiske handlefrihet.  

 

Teknisk beregningsutvalgs anbefalte nivå for netto driftsresultat er 1,75 % av brutto 

driftsinntekter. Anbefalingen gjelder i utgangspunktet for sektoren samlet (alle kommunene i 

Norge). Hva som vil være et tilstrekkelig nivå på netto driftsresultat kan variere fra kommune 

til kommune, og må særlig sees i sammenheng med lånegjeld, fremtidig 

investeringsbehov/lånebehov, nedbetalingstiden på lånegjelden og nivået på 

buffere/disposisjonsfond.  
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Tabellen under viser netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i 2018 for Troms.  

 

 

De foreløpige KOSTRA-tallene for 2018 viser at netto driftsresultat ble svekket for 

Tromskommunene samlet sett i forhold til året før, fra 2,6 % i 2017 til 1,8 % i 2018. Troms 

u/Tromsø og Harstad fikk derimot styrket resultat fra 3,0 % i 2017 til 3,5 % i 2018. 

For landet u/Oslo endte resultatet i 2018 på 2,1 %, en nedgang på 1,6 prosentpoeng fra 2017.   

18 kommuner i Troms fikk et netto driftsresultat over det anbefalte nivået på 1,75 % og 17 

kommuner fikk bedre netto driftsresultat enn landsgjennomsnittet. Kommunene Ibestad (14,4 

%), Karlsøy (13,6 %), Kvænangen (12,5 %), Dyrøy (8,4 %) og Skjervøy (8,3 %) fikk de 

høyeste netto driftsresultatene i Troms i 2018. Det er ikke tilfeldig at de også var de 

kommunene i Troms som fikk høyest utbetalinger fra Havbruksfondet, i prosent av brutto 

driftsinntekter.   

Fire kommuner i Troms fikk i 2018 et negativt netto driftsresultat, dette var Bardu (-3,5 %), 

Tromsø (-1,1%), Sørreisa (-1,0 %) og Målselv (-0,2 %). I en slik situasjon er en avhengig av 

oppsparte midler fra tidligere år for å unngå regnskapsmessig merforbruk. Alle de fire nevnte 

kommunene har levert regnskaper med positive regnskapsmessige resultater i 2018. 

12 kommuner fikk et svakere netto driftsresultat i 2018 sammenlignet med 2017.  

Kommune 2016 2017 2018

Ibestad 3,7 % 2,8 % 14,4 %

Karlsøy 3,8 % 2,0 % 13,6 %

Kvænangen 1,2 % 2,0 % 12,5 %

Dyrøy 1,6 % -0,8 % 8,4 %

Skjervøy 2,7 % 1,6 % 8,3 %

Kvæfjord 4,0 % 4,7 % 5,2 %

Salangen 2,0 % 4,5 % 4,6 %

Tranøy 2,5 % 2,0 % 4,1 %

Harstad - Hárstták 6,1 % 4,2 % 4,1 %

Skånland 3,7 % 12,4 % 4,0 %

Troms u/Tromsø og Harstad 2,5 % 3,0 % 3,5 %

Torsken 2,4 % 30,9 % 3,4 %

Balsfjord 1,0 % 2,4 % 3,2 %

Finnmark 3,5 % 2,0 % 3,1 %

Berg -3,3 % 3,5 % 2,9 %

Gratangen 3,6 % 1,5 % 2,8 %

Lenvik 0,5 % 0,4 % 2,6 %

Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono -5,8 % 3,1 % 2,3 %

Landet u/ Oslo 4,1 % 3,7 % 2,1 %

Lyngen 3,1 % 2,3 % 2,1 %

Nordreisa - Ráisa - Raisi 7,6 % 3,0 % 1,8 %

Troms 3,3 % 2,6 % 1,8 %

Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono 4,7 % 3,4 % 1,2 %

Loabák - Lavangen 8,1 % 3,8 % 0,8 %

Målselv 2,7 % -1,0 % -0,2 %

Sørreisa 4,5 % 2,4 % -1,0 %

Tromsø 3,3 % 1,5 % -1,1 %

Bardu 3,1 % 0,4 % -3,5 %
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3.2 Havbruksfondet 
Gode resultater i Troms både med hensyn til netto driftsresultat og avsetninger til 

disposisjonsfond har i stor grad sammenheng med de store utbetalingene fra Havbruksfondet i 

2018. 

20 av 24 kommuner i fylket har fått utbetalinger fra Havbruksfondet i 2018, med beløp som 

svingte fra 2,6 mill. kr. (Kåfjord og Sørreisa) til 39,3 mill. kr. (Harstad). Samlet for Troms 

utgjorde utbetalingene fra Havbruksfondet i 2018 ca. 350 mill. kr., dette er større enn det 

samlede netto driftsresultatet for Troms i 2018 på ca. 287 mill. kr. Av et netto driftsresultat i 

Troms på 1,8 % bidro Havbruksfondet med 2,2 %. 

 

Det framgår ikke av vår statistikk om kommunene har benytte midlene fra Havbruksfondet til 

å dekke løpende utgifter for slik å dekke eventuelle underskudd, eller om midlene er avsatt til 

fond eller finansiering av investeringer/nedbetaling av gjeld.  

Under følger en oversikt over utbetalinger fra Havbruksfondet til Troms-kommunene i 2018, 

og hvor mye dette utgjorde av brutto driftsinntekter.    

 

 

 

Utbetalinger fra 

Havbruksfondet, 

2018 (1000 kr)

Utbetalinger i 

prosent av brutto 

driftsinntekter, 

2018

Ibestad 28 100 13,9 %

Karlsøy 36 000 11,9 %

Torsken 16 200 11,3 %

Skjervøy 38 800 11,1 %

Kvænangen 19 800 10,0 %

Berg 13 900 10,0 %

Dyrøy 16 000 9,4 %

Tranøy 20 100 9,3 %

Gratangen 11 100 6,7 %

Loabák - Lavangen 6 500 4,4 %

Skånland 12 300 3,8 %

Kvæfjord 14 100 3,3 %

Salangen 6 900 2,0 %

Lenvik 23 500 1,9 %

Harstad - Hárstták 39 300 1,8 %

Nordreisa - Ráisa - Raisi 7 700 1,6 %

Lyngen 3 900 1,2 %

Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono 2 600 1,0 %

Sørreisa 2 600 0,8 %

Tromsø 30 800 0,5 %

Bardu 0  

Målselv 0  

Balsfjord 0  

Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono 0  

Troms 350 200 2,2 %

Troms u/Tromsø og Harstad 280 100 3,7 %

Finnmark 193 941 2,2 %

Landet u/ Oslo 2 363 000 0,6 %
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3.3 Netto lånegjeld  
Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld eksklusive pensjonsforpliktelser. I tillegg 

gjøres det fradrag for totale utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår formidlingslån 

og ansvarlige lån (utlån av egne midler).  

 

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter er et bilde på gjeldsgraden i kommunene, og sier 

noe om hvor krevende det kan bli å betale ned gjelden. Alt av netto lånegjeld er imidlertid 

ikke renteeksponert gjeld, det vil si gjeld der en økning i renten påvirker budsjettbalansen i 

kommunen. Dette gjelder blant annet gjeld knyttet til selvkostområdene (vann, avløp og 

renovasjon) som finansieres ved gebyrer fra innbyggerne og gjeld med 

rentekompensasjonsordninger. 

Tabellen under viser netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter i perioden 2016- 2018. 

 
 

Kommune 2016 2017 2018

Lyngen 130,5 % 140,1 % 157,8 %

Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono 70,9 % 85,5 % 143,1 %

Tromsø 107,4 % 120,2 % 122,7 %

Harstad - Hárstták 110,1 % 119,0 % 118,5 %

Finnmark 103,6 % 101,8 % 105,0 %

Troms 95,4 % 100,9 % 104,2 %

Skånland 86,2 % 78,2 % 92,7 %

Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono 77,2 % 79,8 % 90,2 %

Ibestad 94,9 % 94,4 % 88,5 %

Lenvik 94,3 % 90,1 % 88,3 %

Balsfjord 86,5 % 89,8 % 87,7 %

Landet u/ Oslo 83,1 % 84,5 % 86,6 %

Målselv 73,6 % 75,0 % 85,8 %

Bardu 79,4 % 77,3 % 85,2 %

Troms u/Tromsø og Harstad 81,5 % 80,2 % 85,1 %

Sørreisa 74,4 % 73,3 % 83,0 %

Nordreisa - Ráisa - Raisi 90,6 % 84,2 % 82,8 %

Karlsøy 90,4 % 85,7 % 82,1 %

Salangen 92,7 % 87,7 % 81,0 %

Skjervøy 83,6 % 85,5 % 80,4 %

Kvænangen 63,8 % 77,6 % 79,3 %

Berg 80,6 % 76,3 % 75,5 %

Dyrøy 81,9 % 83,8 % 73,8 %

Gratangen 68,5 % 63,9 % 62,9 %

Loabák - Lavangen 55,2 % 56,1 % 60,4 %

Torsken 65,3 % 44,3 % 56,0 %

Tranøy 54,6 % 45,6 % 50,4 %

Kvæfjord 35,0 % 35,6 % 40,6 %
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Tabellen over viser at det i løpet av det siste året har vært en økning i netto lånegjeld målt i % 

av brutto driftsinntekter for Troms-kommunene sett under ett, fra 100,9 % i 2017 til 104,2 %  

i 2018.  

 

For landet som helhet økte netto lånegjeld fra 84,5 % i 2017 til 86,6 % i 2018.  

 

9 av kommunene i Troms har høyere gjeldsnivå enn landsgjennomsnittet pr. 2018. 

 

Kommunene Lyngen og Kåfjord har i 2018 høyest nettolånegjeld i prosent av brutto 

driftsinntekter av kommunene i Troms, med henholdsvis 157,8 % og 143,1 %. Deretter følger 

Tromsø med 122,7 % og Harstad med 118,5 %. 

  

Kvæfjord kommune har lavest lånegjeld pr. 2018 med 40,6 %, fulgt av Tranøy (50,4 %), 

Torsken (56,0 %) og Lavangen (60,4 %).  

 

Lånegjelden økte for 13 kommuner. Desidert størst prosentvis økning var det i Kåfjord og 

Lyngen.  

 

Troms har nest mest netto lånegjeld av fylkene, kun Finnmark har mere netto lånegjeld.  

I tillegg til høy netto lånegjeld har kommunene i Troms høy renteeksponering sammenliknet 

med resten av landet. I Troms er netto renteeksponering i 2018 på 67,9 % mens nivået for 

landet u/Oslo er 43,5 %. Variabelen netto renteeksponering gir en indikasjon på hvor mye av 

kommunens netto renteeksponering som er igjen etter at VAR (vann, avløp og renovasjon)- 

lån, rentekompensasjon og rentebærende likviditet er trukket fra, målt i forhold til 

driftsinntektene.  

Selv om rentenivået gjennomgående har vært lavt over flere år er det viktig at kommunen tar 

høyde for at en eventuell økning i lånerenten for mange vil kunne gjøre store utslag på 

bunnlinjen i regnskapet.  

 

 

3.4 Rente- og avdragsbelastning 

Rente- og avdragsbelastningen vil avhenge av valgt finansieringsstrategi, f.eks. andelen 

fremmedkapital, nedbetalingstid o.l. I netto renter og avdrag som vises her vil ikke 

ekstraordinære avdrag fremkomme fordi dette føres i investeringsregnskapet, og her tas det 

bare hensyn til transaksjoner i driftsregnskapet.   
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Tabellen viser utvikling i netto renter og avdrag i % av brutto driftsinntekter, i 2016-2018.  
 

 
 
Tabellen over viser at kapitalutgiftene (målt som netto renter og avdrag i % av brutto 

driftsinntekter) er større i kommunene i Troms enn for landsgjennomsnittet. De høye 

kapitalutgiftene til Tromsø kommunepåvirker fylkesgjennomsnittet sterkt, og ser en på Troms 

u/Tromsø er kapitalutgiftene lavere, og mer på linje med landsgjennomsnittet.  

 

For 12 av kommunene i Troms er kapitalutgiftene større enn landsgjennomsnittet. En større 

andel av driftsinntektene i kommunene i Troms går således til å dekke kapitalutgifter, og det 

blir dermed mindre til løpende drift. Lyngen (7,8 %) og Tromsø (6,6 %) har høyst 

kapitalutgifter i prosent av brutto driftsinntekter i Troms, mens Kvæfjord har lavest (1,7 %). 

 

Kommune 2016 2017 2018

Lyngen 6,9 7,0 7,8

Tromsø 6,0 6,4 6,6

Sørreisa 5,9 5,5 5,8

Storfjord - Omasvuotna - 

Omasvuono 4,6 4,8 5,8

Bardu 5,6 5,6 5,5

Harstad - Hárstták 5,8 5,9 5,4

Finnmark 5,6 5,4 5,4

Troms 5,4 5,5 5,4

Lenvik 5,7 5,5 5,3

Balsfjord 5,3 5,4 5,3

Salangen 5,9 5,4 5,0

Nordreisa - Ráisa - Raisi 5,4 5,1 4,9

Dyrøy 5,1 5,2 4,7

Troms u/ Tromsø og Harstad 4,9 4,8 4,6

Målselv 4,8 4,6 4,4

Landet u/ Oslo 4,3 4,3 4,2

Loabák - Lavangen 3,7 4,0 4,1

Tranøy 4,5 3,4 4,0

Karlsøy 4,8 5,9 3,9

Skånland 4,1 3,4 3,7

Berg 4,9 4,4 3,7

Ibestad 1,5 5,0 3,6

Gratangen 3,8 3,4 3,6

Skjervøy 4,8 4,5 3,4

Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono 4,5 4,0 3,2

Kvænangen 3,3 2,7 3,1

Torsken 5,2 2,9 2,8

Kvæfjord 1,9 1,7 1,7
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Stabilt lavt rentenivå de siste årene har bidratt til relativt stabile kapitalutgiftene, både i Troms 

og på landsbasis. Med stigende lånegjeld i mange kommuner er det imidlertid fare for at 

finanskostnadene vil legge beslag på en større andel av driftsinntektene i framtiden, spesielt 

hvis rentenivået stiger.  

Mange kommuner i Troms benytter seg av muligheten som kommuneloven § 50 nr. 7a gir til 

å utsette betalingen av avdrag, og en del kommuner opererer med tilnærmet minimumsavdrag. 

Dette gjør at de årlige avdragsutgiftene reduseres, men kommunene pådrar seg samtidig økte 

renteutgifter slik at de samlete kapitalutgiftene vil kunne øke.   

 

I ny kommunelov som trer i kraft 01.01.2020 er det gjort endringer i reglene for beregning av 

minimumsavdrag. Dette er ventet gi en større avdragsbelastning for mange kommuner fra 

regnskapsåret 2020. 

 

3.5 Disposisjonsfond  
Disposisjonsfond er oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering både i drifts- og 

investeringsregnskapet, og indikatoren disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter kan si 

noe om hvor stor økonomisk buffer kommunen har i sin løpende drift.  Utviklingen i 

disposisjonsfond må sees i sammenheng med utviklingen i netto driftsresultat.  

 

Tabellen under viser disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter i Troms i 2018. 
 

 

Kommune 2016 2017 2018

Karlsøy 3,4 % 5,2 % 19,5 %

Skjervøy 6,9 % 6,6 % 17,2 %

Ibestad 1,1 % 1,4 % 15,3 %

Kvænangen 8,4 % 3,7 % 13,5 %

Skånland 2,2 % 7,0 % 12,7 %

Loabák - Lavangen 12,5 % 14,4 % 12,1 %

Torsken 0,1 % 0,1 % 11,7 %

Harstad - Hárstták 3,8 % 7,1 % 11,4 %

Dyrøy 4,5 % 5,1 % 11,1 %

Landet u/ Oslo 8,3 % 9,9 % 11,0 %

Kvæfjord 1,7 % 4,7 % 10,0 %

Berg 6,3 % 3,7 % 9,6 %

Tranøy 3,7 % 4,2 % 9,6 %

Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono 2,5 % 7,3 % 7,9 %

Lyngen 5,1 % 6,2 % 7,9 %

Troms u/Tromsø og Harstad 3,1 % 4,2 % 7,8 %

Finnmark 5,2 % 6,1 % 7,4 %

Salangen 3,0 % 4,3 % 7,2 %

Balsfjord 4,4 % 4,8 % 7,1 %

Troms 2,9 % 4,7 % 6,7 %

Nordreisa - Ráisa - Raisi -0,1 % 5,8 % 6,1 %

Bardu 4,3 % 5,5 % 6,0 %

Gratangen 4,7 % 6,3 % 5,0 %

Sørreisa 3,0 % 3,1 % 4,2 %

Tromsø 2,3 % 4,5 % 3,6 %

Lenvik 1,2 % 1,6 % 3,5 %

Målselv 2,6 % 2,0 % 2,2 %

Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono 0,7 % 0,8 % 0,6 %

52



Side 11 av 18 

 

11 

 

Det er positivt at mange kommuner i Troms har funnet rom til å øke disposisjonsfondene i 

2018, og at disposisjonsfondene for Troms samlet øker. Både god skatteinngang og de store 

utbetalingene fra Havbruksfondet har hatt stor betydning i denne sammenheng, ref. omtale av 

utbetalinger fra Havbruksfondet under pkt. 3.2. 

 

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter for Troms har økt fra 4,7 % i 2017 til 6,7 

% i 2018. Også når vi ser på Troms u/Tromsø og Harstad øker fondene fra 4,2 % i 2017 til 7,8 

% i 2018. På landsbasis har disposisjonsfondene økt fra 9,9 % i 2017 til 11,0 % i 2018. 

 

20 av 24 Tromskommuner har bedret nivået på disposisjonsfondet i løpet av 2018. 

 

Kommunene i Troms har imidlertid over tid hatt klart lavere nivå på disposisjonsfondene enn 

landsgjennomsnittet og er pr. 2018 fremdeles det fylket i landet som har lavest nivå på 

disposisjonsfondene.  

 

9 kommuner har pr. i dag disposisjonsfond over landsgjennomsnittet på 11,0 %.  

 

Kåfjord kommune har så å si ingen midler på disposisjonsfondet sitt, og med tanke på at 

kommunen har svært høy lånegjeld er dette bekymringsfullt.  
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4. Finnmark 

I Finnmark var det to kommuner, Gamvik og Karasjok, som ikke rapporterte i tide til å 

komme med på publiseringen av foreløpige KOSTRA-tall 15. mars. De har derfor ikke 

nøkkeltall for 2018 i denne analysen. Nøkkeltallene i analysen er fremstilt i prosent av brutto 

driftsinntekter for å kunne sammenligne kommuner, fylker og landet. Tabellene er sortert etter 

nøkkeltallene for 2018 og med gradert fargeformatering der grønt representerer de beste 

verdiene og rødt de dårligste. Fargene representerer altså kun relativ plassering og ikke 

absolutt kvalitetsvurdering, men det gir allikevel gode indikasjoner på hvor gode 

nøkkeltallene er.  

 

4.1 Utvikling i netto driftsresultat 
Det anbefalte nivået for netto driftsresultat fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) fra 2014 er 

1,75 % av brutto driftsinntekter. Anbefalingen gjelder i utgangspunktet for sektoren samlet 

(alle kommunene i Norge). Hva som er tilstrekkelig nivå på netto driftsresultat vil variere fra 

kommune til kommune, og må særlig sees i sammenheng med lånegjeld, fremtidig 

investeringsbehov/lånebehov, nedbetalingstiden på lånegjelden og nivået på 

buffere/disposisjonsfond. I Finnmark har Fylkesmannen tidligere anbefalt minimum 3 % i 

netto driftsresultat for kommuner som har begrenset med buffere i form av disposisjonsfond.  

 

Tabellen under viser utviklingen i netto driftsresultat fra 2016 til 2018 for Finnmark.  

 

Kommune 2016 2017 2018 

Loppa 4,8 % 4,1 % 18,2 % 

Måsøy 9,8 % -0,6 % 12,2 % 

Lebesby 4,3 % 2,4 % 8,5 % 

Nordkapp 1,0 % 2,7 % 7,0 % 

Hammerfest 4,2 % 6,6 % 6,7 % 

Kvalsund 3,2 % 1,5 % 6,3 % 

Kautokeino 7,1 % 2,7 % 6,1 % 

Hasvik 5,4 % 3,6 % 6,1 % 

Nesseby 10,3 % -0,7 % 5,9 % 

Finnmark 3,5 % 2,0 % 3,1 % 

Vardø 5,3 % 4,4 % 2,9 % 

Sør-Varanger 1,4 % -1,4 % 2,5 % 

Landet u/Oslo 4,1 % 3,7 % 2,1 % 

Troms 3,3 % 2,6 % 1,8 % 

Alta 2,4 % 0,7 % 1,4 % 

Berlevåg -1,2 % 0,6 % 1,3 % 

Båtsfjord 5,8 % 3,1 % 1,2 % 

Vadsø 3,2 % 5,1 % -0,3 % 

Tana 3,3 % 2,0 % -1,3 % 

Porsanger 6,7 % -3,4 % -5,5 % 

Karasjok 0,4 % -3,2 %   

Gamvik 4,8 % 1,9 %   
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Vi ser at der er mange kommuner som fremstår med meget gode netto driftsresultater. Dette 

har delvis sammenheng med utbetalinger fra Havbruksfondet som vi skal kommentere lenger 

ned i analysen.  

De foreløpige KOSTRA-tallene for 2018 viser at netto driftsresultat økte for 

Finnmarkskommunene fra 2,0 % i 2017 til 3,1 % i 2018. For landet u/Oslo endte resultatet i 

2018 på 2,1 %, en nedgang på 1,6 prosentpoeng fra 2017.  I Finnmark var det 11 kommuner 

som fikk et netto driftsresultat over det anbefalte nivået på 1,75 % og alle disse lå faktisk over 

2,5 %. Det var tre kommuner som fikk negativt netto driftsresultat i 2018. Det var Porsanger 

(-5,5 %), Tana (-1,3 %) og Vadsø (-0,3 %).  

4.2 Havbruksfondet 
Den gode utviklingen i netto driftsresultat for Finnmark henger i stor grad sammen med store 

utbetalinger fra Havbruksfondet.  I Finnmark har 11 kommuner fått utbetalinger fra 

Havbruksfondet i 2018, med beløp som svingte fra 2,6 mill. kr. for Båtsfjord til 46,4 mill. kr. 

for Alta.  

Samlet utgjorde utbetalingene for Finnmark 193,9 mill. kr. og dette påvirker både netto 

driftsresultat og avsetninger til disposisjonsfond sterkt. Av samlet netto driftsresultat på 3,1% 

bidro Havbruksfondet faktisk med 2,2 %. 

Det framgår ikke av vår statistikk om kommunene har benytte midlene fra Havbruksfondet til 

å dekke løpende utgifter for slik å dekke eventuelle underskudd, eller om midlene er avsatt til 

fond eller finansiering av investeringer/nedbetaling av gjeld.  

Tabellen under viser oversikt over utbetaling fra Havbruksfondet til kommuner i Finnmark i 

hele tusen, og i % av brutto driftsinntekter. 

Kommune 

Utbetalinger fra 
Havbruksfondet 

2018 i 1000 kr 

Utbetalinger i % 
av brutto 

driftsinntekter  

Alta 46 448 2,2 % 

Hammerfest 29 961 2,1 % 

Loppa 22 628 13,1 % 

Kvalsund 20 350 12,1 % 

Måsøy 17 178 9,5 % 

Nordkapp 13 843 3,8 % 

Lebesby 13 142 5,8 % 

Sør-Varanger 12 937 1,3 % 

Nesseby 7 614 4,7 % 

Hasvik 7 246 5,0 % 

Båtsfjord 2 596 1,1 % 

Finnmark 193 941 2,2 % 

Troms 349 852 2,2 % 

Landet u/ Oslo 2 361 134 0,6 % 
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4.3 Lånegjeld  
Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld eksklusive pensjonsforpliktelser. I tillegg 

gjøres det fradrag for totale utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår formidlingslån 

og ansvarlige lån (utlån av egne midler).  

 

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter er et bilde på gjeldsgraden i kommunene, og sier 

noe om hvor krevende det kan bli å betale ned gjelden. Alt av netto lånegjeld er imidlertid 

ikke renteeksponert gjeld, det vil si gjeld der en økning i renten påvirker budsjettbalansen i 

kommunen. Dette gjelder blant annet gjeld knyttet til selvkostområdene (vann, avløp og 

renovasjon) som finansieres ved gebyrer fra innbyggerne og gjeld med 

rentekompensasjonsordninger.  

 

Tabellen under viser netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter i perioden 2016- 2018. 

 

Kommune 2016 2017 2018 

Loppa 30,7 % 22,8 % 16,2 % 

Hasvik 41,9 % 37,8 % 39,7 % 

Kautokeino 58,1 % 54,6 % 54,0 % 

Porsanger 65,9 % 66,1 % 62,9 % 

Kvalsund 67,3 % 71,4 % 63,0 % 

Måsøy 76,4 % 78,0 % 70,3 % 

Nesseby 91,4 % 87,4 % 74,5 % 

Båtsfjord 105,6 % 103,4 % 85,6 % 

Landet u/Oslo 83,1 % 84,5 % 86,6 % 

Nordkapp 89,6 % 92,2 % 89,0 % 

Lebesby 104,1 % 100,9 % 92,3 % 

Alta 77,7 % 75,3 % 93,1 % 

Troms 95,4 % 100,9 % 104,2 % 

Finnmark 103,6 % 101,8 % 105,0 % 

Sør-Varanger 113,3 % 113,7 % 124,4 % 

Tana 110,7 % 116,6 % 127,7 % 

Vardø 160,3 % 138,2 % 135,2 % 

Berlevåg 125,2 % 96,5 % 141,5 % 

Vadsø 138,1 % 139,8 % 148,0 % 

Hammerfest 166,4 % 161,2 % 159,0 % 

Karasjok 47,0 % 47,2 %   

Gamvik 84,8 % 91,3 %   

 

Tabellen over viser at det i løpet av det siste året har vært en økning i netto lånegjeld målt i % 

av brutto driftsinntekter for Finnmarkskommunene sett under ett fra 101,8 % i 2017 til 105 %  

i 2018. For landet som helhet økte netto lånegjeld fra 84,5 % i 2017 til 86,6 % i 2018.  

 

10 av kommunene i Finnmark har høyere gjeldsnivå enn landsgjennomsnittet pr. 2018 målt i 

% av brutto driftsinntekter. Kommunene Hammerfest og Vadsø har i 2018 høyest 

nettolånegjeld av kommunene i Finnmark med henholdsvis 159 % og 148 %. Deretter følger 

Berlevåg med 141,5 %, Vardø med 135,2 %, Tana med 127,7 % og Sør-Varanger med 124,4 
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%. Finnmarkssnittet er 105,02 % og neste kommune på lista er Alta med 93,1 %. Loppa 

Hasvik og Kautokeino har lavest gjeld med henholdsvis 16,2 %, 39,7 % og 54 %.  

 

Lånegjelden økte for 17 kommuner. Desidert størst økning var det i  Berlevåg med en økning 

på hele 45 prosentpoeng. Finnmark er det fylket i landet med høyest lånegjeld målt i % av 

brutto driftsinntekter. I tillegg til høy netto lånegjeld har kommunene i Finnmark høyest 

renteeksponering sammenliknet med resten av landet. Den er på 69,2 % for Finnmark mens 

nivået for landet u/Oslo er 43,5 %.  Variabelen netto renteeksponering gir en indikasjon på 

hvor mye av kommunens netto renteeksponering som er igjen etter at VAR (vann, avløp og 

renovasjon)- lån, rentekompensasjon og rentebærende likviditet er trukket fra, målt i forhold 

til driftsinntektene.  

 

Selv om rentenivået gjennomgående har vært lavt over flere år er det viktig at kommunene tar 

høyde for at en eventuell økning i lånerenten for mange vil kunne gjøre store utslag på 

bunnlinjen i regnskapet.  

 

4.4 Rente- og avdragsbelastning 

Rente- og avdragsbelastningen vil avhenge av valgt finansieringsstrategi, f.eks. andelen 

fremmedkapital, nedbetalingstid o.l. I netto renter og avdrag som vises her vil ikke 

ekstraordinære avdrag fremkomme fordi dette føres i investeringsregnskapet, og her tas det bare 

hensyn til transaksjoner i driftsregnskapet.  

 

Tabellen viser utvikling i netto renter og avdrag i % av brutto driftsinntekter, i 2016-2018.  

 
Kommune 2016 2017 2018 

Vadsø 7,7 % 7,8 % 10,0 % 

Vardø 6,4 % 6,9 % 7,3 % 

Nordkapp 8,2 % 7,7 % 7,3 % 

Hammerfest 9,0 % 7,7 % 6,9 % 

Nesseby 6,7 % 7,0 % 6,4 % 

Tana 5,5 % 6,1 % 6,2 % 

Lebesby 6,9 % 6,9 % 5,8 % 

Måsøy 6,2 % 6,1 % 5,5 % 

Finnmark 5,6 % 5,4 % 5,4 % 

Troms 5,4 % 5,5 % 5,4 % 

Berlevåg 4,6 % 4,3 % 5,3 % 

Alta 4,5 % 4,3 % 4,7 % 

Sør-Varanger 4,3 % 4,3 % 4,6 % 

Porsanger 4,4 % 4,6 % 4,3 % 

Landet u/Oslo 4,3 % 4,3 % 4,2 % 

Kvalsund 2,7 % 2,4 % 3,9 % 

Båtsfjord 4,1 % 3,8 % 3,4 % 

Loppa 3,8 % 3,7 % 2,2 % 

Kautokeino 3,2 % 2,5 % 1,4 % 

Hasvik 1,6 % 1,5 % 1,3 % 

Karasjok 3,1 % 3,1 %   

Gamvik 5,4 % 5,8 %   
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Tabellen viser at kapitalutgiftene, målt som netto renter og avdrag i % av brutto 

driftsinntekter er lik i Finnmark og Troms (5,4 %) og noe høyere enn landet uten Oslo (4,2 

%).  

 

For 12 av 17 Finnmarkskommuner med registrering er kapitalutgiftene større enn 

landsgjennomsnittet.  

 

Vadsø er den kommunen med desidert høyest andel finansutgifter i Finnmark hvor hele 10 % 

av driftsinntektene går til å betjene gjeld. Vardø (7,3 %), Nordkapp (7,3 %), Hammerfest (6,9 

%), Nesseby (6,4 %) og Tana (6,2 %) følger deretter.  

Hasvik, Kautokeino, Loppa, Båtsfjord og Kvalsund har alle lavere finanskostnader enn landet 

uten Oslo med henholdsvis 1,3 %, 1,4 %, 2,2 %, 3,4 % og 3,9 %.  

 

Kapitalutgiftene har vært relativt stabile både på landsbasis og i Finnmark de siste årene. Det 

henger sammen med stabilt lavt rentenivå og at total lånegjeld ikke endrer seg så dramatisk fra 

et år til et annet. Men det er en jevn tendens til økning i lånegjeld og det er absolutt en fare for 

at finanskostnadene vil legge beslag på større andel av driftsinntektene i framtiden, særlig hvis 

rentenivået begynner å stige.  

 

Mange kommuner benytter seg av muligheten som kommuneloven § 50 nr. 7a gir til å betale 

kun minimumsavdrag. I ny kommunelov som trer i kraft 01.01.2020 er det gjort endringer i 

reglene for beregning av minimumsavdrag. Dette er ventet å gi en større avdragsbelastning for 

mange kommuner fra regnskapsåret 2020.  

 

 

4.5 Disposisjonsfond  
Disposisjonsfond er oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering både i drifts- og 

investeringsregnskapet, og indikatoren disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter kan si noe 

om hvor stor økonomisk buffer kommunen har i sin løpende drift.  Utviklingen i 

disposisjonsfond må sees i sammenheng med utviklingen i netto driftsresultat.  
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Tabellen under viser utviklingen i disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter i 

Finnmark fra 2016 til 2018.  

 
Kommune 2016 2017 2018 

Loppa 15,8 % 15,5 % 27,5 % 

Vardø 19,3 % 22,5 % 24,0 % 

Hasvik 24,4 % 21,3 % 20,9 % 

Måsøy 3,7 % 11,6 % 20,5 % 

Berlevåg 18,2 % 17,3 % 19,2 % 

Lebesby 9,0 % 12,7 % 16,6 % 

Nesseby 12,6 % 15,8 % 15,2 % 

Kvalsund 13,6 % 13,9 % 13,4 % 

Båtsfjord 8,9 % 11,2 % 11,4 % 

Landet u/Oslo 8,3 % 9,9 % 11,0 % 

Hammerfest 8,1 % 6,8 % 8,0 % 

Finnmark 5,2 % 6,1 % 7,4 % 

Troms 2,9 % 4,7 % 6,7 % 

Nordkapp 5,1 % 5,7 % 6,1 % 

Kautokeino 1,5 % 5,2 % 5,9 % 

Vadsø 1,5 % 4,6 % 5,8 % 

Alta 2,8 % 3,8 % 4,1 % 

Sør-Varanger 1,4 % 1,8 % 4,1 % 

Porsanger 1,4 % 0,8 % 1,5 % 

Tana 1,5 % 2,3 % 1,4 % 

Karasjok 1,8 % 0,2 %   

Gamvik 0,3 % 4,5 %   

 

Vi ser at det har vært en markert økning i disposisjonsfond både i Finnmark, Troms og på 

landsbasis fra 2016-2018. Det er en positiv trend som vi håper kan fortsette. En forklaring på 

dette kan være at regnskapsresultatene har vært gode som følge av at skatteinngangen har blitt 

større enn statsbudsjettet har lagt opp til de siste årene. En annen forklaring er at en del av 

kommunene som har fått utbetalinger fra Havbruksfondet, har valgt å sette deler av midlene 

på disposisjonsfond.   

 

Ni av kommunene i Finnmark har høyere disposisjonsfond enn landsgjennomsnittet. Av de er 

Loppa på topp med 27,5 %. Vardø, Hasvik, og Måsøy ligger også over 20 %. Berlevåg, 

Lebesby, Nesseby og Båtsfjord ligger mellom 11 og 20 %. Lengst ned finner vi Porsanger og 

Tana. 

 

Det er mange kommuner som tilsynelatende har veldig god økonomi vurdert etter størrelsen 

på disposisjonsfondet. Det er vanskelig å gi en vurdering av dette uten å samtidig vurdere 

situasjonen for eiendomsmassen og hvor store investeringsbehov kommunen har. For en 

kommune som står overfor store investeringer med påfølgende stor gjeldsøkning så er det 

avgjørende å ha store buffere å gå på både i form av fond og som margin i driftsbudsjettet.  
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5. Avsluttende merknader 
Fylkesmannen vil utarbeide en utfyllende rapport om demografi, kommuneøkonomi og 

tjenestedata etter at de endelige KOSTRA-tallene publiseres 15. juni 2019. 
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Plasseringer i Kommunebarometeret 2010 2019 
Dette er plasseringene slik de faktisk ble rapportert de ulike årene. Serien er ikke sammenliknbar over tid, fordi 
innholdet i barometeret også har endret seg over tid. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nøkkeltallene alene 213 359 359 240 389 228 372 411 394 182 

Totaltabellen - justert for  

økonomiske forutsetninger 
360 417 408 353 422 352 391 414 407 324 

Grunnskole 212 183 369 297 396 412 410 391 396 348 

Pleie og omsorg 375 408 326 282 398 189 241 183 247 136 

Barnevern 2 292 322 68 47 98 104 174 196 43 

Barnehage 236 49 8 81 212 41 158 382 375 226 

Helse   169 139 238 120 278 168 41 144 

Sosial 142 223 202 233  198 122 29  3 

Kultur  166 225 53 38 26 50 56 33 14 

Miljø og ressurser 191  172 226 246 198 167 283 156 154 

Saksbehandling   395 290  318 217 99 187 36 

Vann og avløp   419 178 241 271 379 202 305 121 

Økonomi 175 216 221 177 313 163 291 411 369 394 

Kostnadsnivå  386 346 324 174 351 334 410 310 257 

Nøkkeltall i bruk i barometeret 47 69 110 116 127 123 126 141 152 151 

Antall kommuner rangert totalt 429 429 429 429 428 428 428 426 423 422 

 

Fra barometeret ble etablert i 2010 og fram til 2012 
var det en utviklingsfase der innholdet ble vesentlig 
utvidet og endret. Fra 2012 og framover har det i et 
stort perspektiv vært forholdsvis små endringer fra år 
til år.  

Tabellen over viser utviklingen i antall nøkkeltall, og 
hvor mange kommuner som har blitt rangert. I 2019-
utgaven er det 14 nye nøkkeltall i forhold til 2018-
utgaven. 
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Utvikling over tid (sammenliknbar serie) 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nøkkeltallene alene 171 71 111 92 94 103 119 366 321 182 

Totaltabellen - justert for  

økonomiske forutsetninger 
171 237 287 282 299 302 280 383 373 324 

Grunnskole    289 248 246 341 412 392 348 

Pleie og omsorg 317 250 106 255 166 69 123 95 121 136 

Barnevern     248 190 140 177 107 43 

Barnehage      70 3 258 350 226 

Helse 185 53 56 119 86 49 230 79 71 144 

Sosial   58  41 91 52 10  3 

Kultur 182 101 91 46 47 31 20 22 11 14 

Miljø og ressurser 236 295 295 240 280 319 145 206 163 154 

Saksbehandling 338  356 233 23 307 308 68 149 36 

Vann og avløp 311 352 340 384 383 373 349 273 348 121 

Økonomi 235 328 311 299 185 167 310 400 370 394 

Kostnadsnivå     336 342 313 392 349 257 

Nøkkeltall i bruk i barometeret 47 69 110 116 127 123 126 141 152 151 

Antall kommuner rangert totalt 429 429 429 429 428 428 428 426 423 422 

Plasseringene i denne tabellen er oppdatert med 
nøkkeltallene som er brukt i 2019-barometeret. 
Plasseringene vil derfor avvike fra det som ble 
rapportert for ett eller flere år siden. På den annen 
side er tidsserien så sammenliknbar som det er mulig 
å få den. 

Vær oppmerksom på at det for noen nøkkeltall som er 
i bruk nå, ikke finnes ti års historikk. Denne tabellen 
er derfor aller mest relevant for de siste fire-fem 
årene. 
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Hovedanalyse  foreløpig utgave 2019 
Kåfjord havner på en 324. plass i den foreløpige 
utgaven av Kommunebarometeret 2019 fra 
Kommunal Rapport. Da har vi justert plasseringen 
med hensyn til økonomiske rammebetingelser. 
Nøkkeltallene er en god del svakere enn hva 
økonomiske forutsetninger skulle tilsi. Ser vi bare 
på nøkkeltallene og ignorerer økonomiske 
forutsetninger, er kommunen på en 182. plass. 
Samlet sett er nøkkeltallene til Kåfjord ørlite bedre 
enn normalen i Kommune-Norge. 

Andelen lærere som oppfyller kompetansekravene i 
norsk, engelsk og matematikk har økt nasjonalt de 
siste årene. 78 prosent av norsklærerne, 69 prosent 
av matematikklærerne og 57 prosent av 
engelsklærerne oppfylte i 2018 kompetansekravene. 
En del lærere i barneskolen som underviser i norsk, 
engelsk og matematikk i kommunen mangler 
fordypning ifølge statistikken. De beste 
kommunene ligger på 97 prosent. På 
ungdomsskolen oppfyller nærmest alle lærere i 
kjernefagene nye krav til fordypning. 

I pleie og omsorg er det en rekke data som ikke er 
oppdatert for 2018. Rangeringen i denne sektoren 
er derfor langt mer usikker enn normalt. Ifølge 
Statistisk sentralbyrå blir resten av dataene 
publisert 15. juni. 9 av 19 nøkkeltall mangler 2018-
data i denne målingen. I disse tilfellene har vi 
benyttet 2017-tall for å gi et bredest mulig bilde for 
øyeblikket. 

Av dem som bor på sykehjem, har 80,3 prosent 
omfattende pleiebehov landet sett under ett, per 
2017. Andelen øker klart over tid. Det indikerer at 
innsatsen fortsatt dreies over mot hjemmebasert 
omsorg, og at man må være mer pleietrengende enn 
før for å få sykehjemsplass. Forutsatt at kommunen 
har gode tilbud på lavere trinn i omsorgstrappa, bør 
de fleste som bor på sykehjem ha omfattende 
bistandsbehov. I Kåfjord er det hele 87 prosent som 
er i denne kategorien. Det kan synes som om 
omsorgen i veldig stor grad er hjemmebasert. 

Det er anslått nasjonalt at fire av fem over 80 år på 
sykehjem har en grad av demens. Antallet 
skjermede plasser for demente på sykehjem 
nasjonalt ligger på omtrent halvparten av dette 
nivået. Snittet per 2017 ligger på 37,4 prosent. Målt 
mot hvor mange over 80 som faktisk bor på 
sykehjem, har kommunen noen flere skjermede 
plasser enn gjennomsnittet. I Kåfjord tilsvarer 
antall plasser i skjermet enhet for demente 53 
prosent av antallet over 80 som faktisk bor på 
sykehjem. Denne dekningsgraden er omtrent som 
for ett år siden. 

Fra 2020 vil kommunene få en lovpålagt plikt til å 
ha et dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med 
demens. Mange kommuner har dette for en større 
eller mindre andel av målgruppa. Bare 155 
kommuner har rapportert tall for dette til 
Helsedirektoratet. I disse kommunene er det i snitt 
hver fjerde hjemmeboende med demens, som har 
vedtak om dagtilbud. Ingen av de hjemmeboende 
med demens i Kåfjord har vedtak om 
dagaktivitetstilbud. Her må det skje noe for å 
oppfylle nye lovkrav fra neste år. 

Nasjonalt har andelen saker i barnevernet som tar 
mer enn 3 måneder å behandle, gått litt ned også i 
fjor. I snitt overholder kommunene nå den normale 
saksbehandlingsfristen i lovverket i 88 prosent av 
sakene. Andelen fristbrudd er halvert på noen få år, 
og har aldri vært lavere. Kommunen holder 
tremånedersfristen i barnevernet - det er veldig bra. 
Sett de fire siste årene under ett, er statistikken 
middels. 

 Bemanningen i de kommunale barnehagene i 
Kåfjord er god målt mot de fleste andre. Som regel 
er bemanningen lavere jo større kommunen blir. 
Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå var 
bemanningen omtrent uendret i fjor. 

Andelen av barn med minoritetsbakgrunn som går i 
barnehage, fortsetter å øke nasjonalt. Snittet er nå 
85,3 prosent. Det er den høyeste andelen som er 
målt. I Kåfjord går 86 prosent av barna med 
minoritetsbakgrunn i barnehage, ifølge tallene. Det 
er midt på treet målt mot resten av landet. Ulike 
telletidspunkt for barn i barnehage og antall 
minoritetsspråklige barn er en marginal feilkilde. 

I årets kommunebarometer har vi tre nøkkeltall for 
utslipp av klimagasser. Tallene viser at utslippene i 
alle tre kategorier har gått tydelig tilbake de siste 
årene. Kåfjord slipper ut 8086 kilo klimagasser per 
innbygger (målt i CO2-ekvivalenter). Kommunens 
utslipp er litt høyere enn de fleste i Kommune-
Norge. 

Kommunal Rapport korrigerer netto driftsresultat 
for å vurdere driftsøkonomien. Nytt av året er at en 
del kommuner får inntekter fra Havbruksfondet. 
Denne utbetalingen er trukket fra, for å gi et bedre 
bilde av den langsiktige, løpende driftssituasjonen. 
Nasjonalt ble korrigert netto driftsresultat på 1,6 
prosent i 2018. For dette nøkkeltallet kan det være 
viktigere å se på kommunens eget resultat, enn 
hvordan man klarer seg mot resten av landet. 

Korrigert netto driftsresultat var 0,3 prosent i fjor. 
Teknisk beregningsutvalg anbefaler en pluss på 1,75 
%. Målt over de siste fire årene har driften akkurat 
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gått i null. Over tid bør marginen bli bedre enn 
dette. Kåfjord har litt penger på disposisjonsfond, 
men det er ganske lite om det blir behov for å 
håndtere en økonomisk krise. Få andre har så høy 
gjeld som Kåfjord når vi måler mot brutto 

driftsinntekter. Andelen netto renteeksponert gjeld 
er på 118 prosent. Det gir en 395. plass på denne 
tabellen. Investeringsnivået har vært meget høyt i 
Kåfjord de fire siste årene. Knapt noen andre 
kommuner har investert så mye. 

 

 

Kommunebarometeret 2019 i et nøtteskall 
En årlig rangering av alle kommuner, foretatt av 
Kommunal Rapport på basis av offentlig tilgjengelige 
data fra offisielle kilder.  

Litt forenklet kan vi si at vi måler Norges beste 
kommune. Første rangering ble publisert i 2010. 
2019-barometeret inkluderer 151 ulike nøkkeltall 
innen 12 forskjellige kategorier.  

Kommunal Rapport har alt ansvar for vekting, 
vurderinger og eventuelle feil i framstillingene. Vi har 
forutsatt at kommunene har rapportert korrekt. I 
noen få tilfeller har vi fjernet data som har framstått 
som mistenkelige. I de tilfellene står kommunen uten 
data. 

Hensikten er å gi et lettfattelig bilde av hvordan 
kommunen presterer målt mot resten av Kommune-
Norge, for å bidra til en mer opplyst lokaldemokratisk 
diskusjon.  

Kommunebarometeret er ingen vurdering av om 
innbyggerne får gode nok tjenester, men om det ser ut 

til at kommunen har noe å lære av andre - basert på 
hvor nær kommunens målbare resultater er 
kommunene med best resultat. Barometeret er heller 
ikke en konkurranse i å drive billigst, uten hensyn til 
tjenestene. 

Det er viktig å huske på at det kan finnes gode 
forklaringer bak en svak tabellplassering, og at 
tilfeldigheter kan spille en rolle – spesielt i mindre 
kommuner. Viktigere enn tabellplasseringen er om 
kommunen har fått bedre eller dårligere nøkkeltall 
det siste året. Vi publiserer en forbedringsskår, som 
viser nøkkeltall som har blitt bedre minus nøkkeltall 
som har blitt dårligere, justert ut fra hvor stor vekt 
nøkkeltallet har i barometeret. 

Vil du lese mer om kildene som er brukt? Gå til denne 
artikkelen: http://kommunal-
rapport.no/kommunebarometeret/2019/metode. Der 
kan du også finne linker til Kostra-tabellene som er 
brukt  som hovedgrunnlag i barometeret.
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Grunnskole 
20 % vekt i barometeret Kommunens nøkkeltall Plass Snitt Topp Kommunens 

karakter 

 KB 2017 KB 2018 KB 2019 KB 

2019 

KB 

2019 

KB 

2019 

KB 

2017 

KB 

2018 

KB 

2019 

AVGANGSKARAKTERER: Snitt 
grunnskolepoeng (10. trinn) siste fire 
år 

41 41 41 137 41 43 3,5 3,7 3,6 

AVGANGSKARAKTERER: Snitt 
grunnskolepoeng (10. trinn) siste år 

42 41 41 220 42 44 3,9 3,3 2,8 

FRAFALL: Andel elever fra 
kommunen som har fullført og 
bestått videregående innen fem år 

49 75 48 350 75 87 1 3,9 1 

NP 5. TRINN: Andel elever på laveste 
mestringsnivå, snitt siste fire år 

39 35 25 159 23 11,9 1 1,2 3,1 

NP 8. TRINN: Andel elever på laveste 
mestringsnivå, snitt siste fire år 

0 0 0  8,6 2,8    

NP 9. TRINN: Andel elever på laveste 
mestringsnivå, snitt siste fire år 

0 0 0  5,3 1,7    

UTDANNING: Andel lærere med 
kompetanse til å undervise i norsk, 
engelsk og matematikk, 1.-7. trinn 

64 65 71 256 73 97 3,2 2,9 3,2 

UTDANNING: Andel lærere med 
kompetanse til å undervise i norsk, 
engelsk og matematikk, 8.-10. trinn 

27 53 92 60 73 100 1 2,4 5,2 

UTDANNING: Andel lærere som 
oppfyller kravene til undervisning, 1.-
7. trinn 

85 85 89 351 95 100 1,7 1,9 2,5 

UTDANNING: Andel lærere som 
oppfyller kravene til undervisning, 8.-
10. trinn 

96 97 100 1 96 100 3,6 3,8 6 

TRIVSEL: 7. trinn, snitt siste fem år 76 77 78 400 91 95 1 1 1 
TRIVSEL: 10. trinn, siste fem år 62 76 82 276 86 91 1 1,6 2,8 
FYSISK AKTIVITET: Elevtimer per år 
5.-7. trinn 

89 90 89 188 99 149 2,5 2,7 2,4 

SPESIALUNDERVISNING: Andel elever 
med spesialundervisning 1.-4. trinn, 
snitt siste fire år 

8 8,5 8,4 342 5,2 2,3 2 1,7 1,7 

SPESIALUNDERVISNING: Andel elever 
med spesialundervisning 5.-7. trinn, 
snitt siste fire år 

17,5 17,6 17,5 391 9,2 4,9 1,1 1,1 1 

SPESIALUNDERVISNING: Andel elever 
med spesialundervisning 8.-10. trinn, 
snitt siste fire år 

19,7 22 22 410 10,1 5,5 1 1 1 

LEKSEHJELP: Andel elever 1.-4. trinn 
som har leksehjelp 

16,4 11,9 17,8 183 15,8 66 3,5 2,9 3,6 

LEKSEHJELP: Andel elever 5.-7. trinn 
som har leksehjelp 

0 0 0 380 30 88 1 1 1 

LEKSEHJELP: Andel elever 8.-10. trinn 
som har leksehjelp 

0 15 0 232 8,5 59 1 3,9 1 
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Grunnskole 
Nasjonalt har karakterene på 10. trinn økt jevnt og 
trutt de siste årene. At valgfag ble med i 
beregningsgrunnlaget fra 2014-15, har bidratt til 
høyere karakterer på 10. trinn. Resultatene nasjonalt 
er forbedret i fem år på rad. Karakterene på 10. trinn i 
Kåfjord har vært omtrent på gjennomsnittet de siste 
fire årene. 

Resultatene i fjor var omtrent på samme nivå som 
tidligere. 

Nasjonalt har andelen elever som har fullført 
videregående med bestått innen fem år, økt de siste 
årene. Snittet er nå på 74,5 prosent. Frafallet på 
videregående blant elever fra kommunen er noe av 
det høyeste i landet, på 48 prosent. Frafallet har økt 
en del fra kullet som startet i 2012, til de som begynte 
året etter, og som ble talt opp i 2018. Nedgangen i 
andelen som har fullført og bestått er på -27,4 
prosentpoeng. 

25 prosent av elevene på 5. trinn de siste fire årene 
ligger på laveste mestringsnivå (av tre). Det er en litt 
lavere andel enn hva som er normalen i Kommune-
Norge. 

Andelen lærere som oppfyller kompetansekravene i 
norsk, engelsk og matematikk har økt nasjonalt de 
siste årene. 78 prosent av norsklærerne, 69 prosent av 
matematikklærerne og 57 prosent av engelsklærerne 
oppfylte i 2018 kompetansekravene. En del lærere i 
barneskolen som underviser i norsk, engelsk og 
matematikk i kommunen mangler fordypning ifølge 
statistikken. De beste kommunene ligger på 97 
prosent. 

På ungdomsskolen oppfyller nærmest alle lærere i 
kjernefagene nye krav til fordypning. 

Ifølge Elevundersøkelsen sier bare 78 prosent av 
elevene på 7. trinn at de trives godt. Andelen er lav 
målt mot resten av landet, og kommunen havner på  
denne tabellen. Snittet ligger på 91 prosent. 

82 prosent av elevene på 10. trinn sier at de trives 
godt. I Norge er snittet 86 prosent. 

I mange år økte andelen elever som fikk 
spesialundervisning på nasjonalt nivå, før det kom et 
par år med nedgang. Nå får 5,2 prosent 
spesialundervisning. Andelen elever med 
spesialundervisning er nesten tre ganger så høy på 10. 
trinn som på 1. trinn. Andelen elever i småskolen i 
Kåfjord som får spesialundervisning er høy målt mot 
de fleste andre kommuner. Det trekker ned i 
barometeret. Andelen er omtrent som for ett år siden. 

På 5.-7. trinn er det få andre kommuner som gir så 
mye spesialundervisning; 17,5 prosent av elevene får 
det. 

På ungdomsskolen er det svært mange elever som får 
spesialundervisning. Andelen er på 22 prosent. Er det 
noen grunn til at situasjonen er så spesiell i Kåfjord 

På landsbasis har 15,8 prosent av elevene i småskolen 
leksehjelp. I småskolen er andelen som får leksehjelp 
på 17,8 prosent. Landsgjennomsnittet ligger på 15,8 
prosent, mens kommunene som tilbyr dette i størst 
omfang, ligger på minst 66 prosent. 

På 5.-7. trinn gis leksehjelp til 29,6 prosent når vi ser 
Skole-Norge under ett. I Kåfjord er leksehjelp ikke 
prioritert på dette trinnet, ifølge statistikken. Dette er 
den gruppa som får mest leksehjelp i Skole-Norge. 

8,5 prosent av elevene på ungdomsskolen i Skole-
Norge får leksehjelp. I kommunen er det ingen som 
får leksehjelp på ungdomsskolen, ifølge statistikken. 
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Pleie og omsorg 
20 % vekt i barometeret Kommunens nøkkeltall Plass Snitt Topp Kommunens 

karakter 

 KB 2017 KB 2018 KB 2019 KB 

2019 

KB 

2019 

KB 

2019 

KB 

2017 

KB 

2018 

KB 

2019 

BEMANNING: Andel ansatte med 
fagutdanning 

60 64 70 346 75 84 1 1 2,5 

SYKEHJEM: Andel av beboere i 
institusjon totalt med omfattende 
bistandsbehov 

100 87 87 112 80 98 6 4,5 4,5 

DEMENS: Andel plasser i skjermet 
enhet, målt mot beboere på 
sykehjem over 80 år 

45 53 53 123 37 86 3,9 4,3 4,3 

KORTTIDSPLASSER: Andel av 
opphold på sykehjem som er 
korttidsopphold 

10,3 16,1 16,1 202 17,6 37 1,9 3,2 3,2 

BEMANNING: Tid med lege på 
sykehjem 

16,8 19,8 19,8 335 33 60 1,5 2 2,1 

BEMANNING: Tid med fysioterapeut 
på sykehjem 

7,8 9,6 9,6 348 25 59 1,4 2 2 

ENEROM: Andel brukertilpasset 
enerom på sykehjem med bad/wc 

100 100 100 12 88 1,1 5 5 6 

DAGTILBUD: Antall vedtak om 
dagaktivitet til hjemmeboende med 
demens, målt mot antall 
hjemmeboende med demens 

0 0 0  26 65    

REHABILITERING: Plasser avsatt til 
rehabilitering i institusjon per 1.000 
innbyggere over 67 år 

8,4 4,2 0 361 3,8 13,5 4,7 3,3 1 

PROFIL: Gjennomsnittlig antall 
tildelte timer i uken, 
hjemmesykepleie 

2,5 2,7 2,7 340 4,8 10,5 1,5 1,7 1,8 

HJEMMETJENESTE: Andel vedtak om 
hjemmetjenester som iversettes 
innen 15 dager 

100 98 97 231 95 100 6 5 4,6 

SAMHANDLING: Antall døgn på 
sykehus for utskrivningsklare 
pasienter, per 10.000 innb. 

0 0 38 237 0,6 0 6 6 3,2 

TRYGGHET: Antall trygghetsalarmer, 
målt som andel av hjemmeboende 
eldre over 80 år 

0 0 0 354 57 69 3,1 3,1 3,1 

BEMANNING: Årsverk av 
ergoterapeut per 1.000 innb. over 80 
år 

10,7 10,9 10 44 5,4 12 5,6 5,6 5,2 

BEMANNING: Årsverk av geriatrisk 
sykepleier per 1.000 innb over 80 år 

3,1 4,3 4,7 286 8,9 27 1,8 2,1 2,3 

HJEMMETJENESTE: Mottakere av 
matombringing, gruppa over 80 år 
som ikke bor på institusjon 

43 41 41 93 19,8 56 5 4,9 4,9 

BISTAND: Andel som fullt ut får 
dekket opplevd behov for bistand til 
å delta i arbeid og studier 

89 93 93 41 77 96 4,8 5,3 5,6 

BISTAND: Andel som fullt ut får 
dekket opplevd behov for bistand til 
å delta i fritidsaktiviteter 

66 70 66 136 60 83 4,1 4,4 4,2 

BISTAND: Mottakere av BPA, 
støttekontakt og omsorgslønn per 
1.000 innbyggere 

29 30 30 5 10 21 6 6 6 
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Pleie og omsorg 
I pleie og omsorg er det en rekke data som ikke er 
oppdatert for 2018. Rangeringen i denne sektoren er 
derfor langt mer usikker enn normalt. Ifølge Statistisk 
sentralbyrå blir resten av dataene publisert 15. juni. 9 
av 19 nøkkeltall mangler 2018-data i denne målingen. 
I disse tilfellene har vi benyttet 2017-tall for å gi et 
bredest mulig bilde for øyeblikket. Nasjonalt har 74,5 
prosent av ansatte i pleie og omsorg fagutdanning. 
Andelen økte jevnt fram til 2014, men har siden vært 
ganske stabil. Én av fire mangler altså fagutdanning i 
sektoren. I Kåfjord har 70 prosent av de ansatte 
fagutdanning. I de beste kommunene er andelen 
minst 83,6 prosent. Hva skal til for å bli blant de 
beste? «Fagutdanning er grunnleggende viktig for god 
kvalitet», skriver Helsedirektoratet i en omtale av 
indikatoren. Andelen har økt med 5,7 prosentpoeng 
det siste året, det teller klart positivt i barometeret. 

Av dem som bor på sykehjem, har 80,3 prosent 
omfattende pleiebehov landet sett under ett, per 2017. 
Andelen øker klart over tid. Det indikerer at innsatsen 
fortsatt dreies over mot hjemmebasert omsorg, og at 
man må være mer pleietrengende enn før for å få 
sykehjemsplass. Forutsatt at kommunen har gode 
tilbud på lavere trinn i omsorgstrappa, bør de fleste 
som bor på sykehjem ha omfattende bistandsbehov. I 
Kåfjord er det hele 87 prosent som er i denne 
kategorien. Det kan synes som om omsorgen i veldig 
stor grad er hjemmebasert. 

Det er anslått nasjonalt at fire av fem over 80 år på 
sykehjem har en grad av demens. Antallet skjermede 
plasser for demente på sykehjem nasjonalt ligger på 
omtrent halvparten av dette nivået. Snittet per 2017 
ligger på 37,4 prosent. Målt mot hvor mange over 80 
som faktisk bor på sykehjem, har kommunen noen 
flere skjermede plasser enn gjennomsnittet. I Kåfjord 
tilsvarer antall plasser i skjermet enhet for demente 
53 prosent av antallet over 80 som faktisk bor på 
sykehjem. Denne dekningsgraden er omtrent som for 
ett år siden. 

I gjennomsnitt er 17,6 prosent av oppholdene på 
sykehjem i Norge korttidsopphold. Andelen har vært 
ganske stabil de siste årene. Nyeste data er fra 2017. 
Andelen opphold som er korttidsopphold er omtrent 
på landsgjennomsnittet. De beste kommunene ligger 
på 36,9 prosent. 

I snitt er det per 2017 33 minutter med lege per 
beboer per uke i Kommune-Norge. I Kåfjord fikk 
beboerne i snitt 19,8 minutter med lege i uka i fjor. 
Det er omtrent det samme som året før. 

På sykehjem ble det nasjonalt mindre tid med 
fysioterapeut per beboer i fjor. Det er første gang 

siden 2009 at tilbudet faller. Snittet per beboer på 
sykehjem er nå på 25,2 minutter i uka. I Kåfjord har 
beboerne i snitt 9,6 minutter i uka med fysioterapeut. 
Det er ikke spesielt mye. De beste er oppe på 59,3 
minutter. 

For landet sett under ett er 87,5 prosent av plassene 
på sykehjem det som kan regnes som moderne 
enerom. Kjøp av plasser i andre kommuner kan være 
en feilkilde i statistikken for enkelte kommuner. 100 
prosent av sykehjemsplassene i Kåfjord er regnet som 
moderne enerom. 

Fra 2020 vil kommunene få en lovpålagt plikt til å ha 
et dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med 
demens. Mange kommuner har dette for en større 
eller mindre andel av målgruppa. Bare 155 kommuner 
har rapportert tall for dette til Helsedirektoratet. I 
disse kommunene er det i snitt hver fjerde 
hjemmeboende med demens, som har vedtak om 
dagtilbud. Ingen av de hjemmeboende med demens i 
Kåfjord har vedtak om dagaktivitetstilbud. Her må det 
skje noe for å oppfylle nye lovkrav fra neste år. 

Andelen vedtak om hjemmetjenester som er iverksatt 
innen 15 dager, har for landet gått ned til drøyt 95 
prosent. Nesten alle vedtak om hjemmetjenester blir i 
Kåfjord satt i verk innen 15 dager, ifølge tall fra 
Helsedirektoratet. 

Antall registrerte trygghetsalarmer tilsvarer på 
landsbasis 56,9 prosent av alle over 80 år som bor 
hjemme. Målt mot hvor mange over 80 år som bor 
hjemme, er andelen registrerte trygghetsalarmer i 
kommunen midt på treet. 

De ti siste årene har det blitt langt flere geriatriske 
sykepleiere i kommunene, men ifølge foreløpige 
Kostra-tall ble det færre i fjor. Snittet er nå 8,9 
årsverk per 1.000 innbyggere over 80 år. I Kåfjord er 
det 4,7 årsverk med geriatrisk sykepleier per 1.000 
innbyggere over 80 år. 

Andelen funksjonshemmede som opplever at de fullt 
ut får dekket behovet om bistand til å delta i jobb eller 
studier, er nasjonalt på 77,2 prosent. Ifølge tall fra 
Helsedirektoratet opplever 93 prosent av de 
funksjonshemmede i kommunen at de får den hjelpen 
de trenger for å kunne delta i arbeid og studier. 
Kommunen er på 41. på denne tabellen. 

Bare 66 prosent synes de får dekket behovet for 
bistand til å delta i fritidsaktiviteter. De beste ligger 
på 82,9 prosent. 
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Barnevern 
10 % vekt i barometeret Kommunens nøkkeltall Plass Snitt Topp Kommunens 

karakter 

 KB 2017 KB 2018 KB 2019 KB 

2019 

KB 

2019 

KB 

2019 

KB 

2017 

KB 

2018 

KB 

2019 

OMFANG: Andel barn i barnevernet, 
korrigert for behovet 

5,3 7 6,8 300 4,3 3 3 2,3 2,5 

SAKSBEHANDLINGSTID: Andel 
undersøkelser m behandlingstid 
under 3 mnd 

65 95 100 1 88 100 2,1 5 6 

SAKSBEHANDLINGSTID: Andel 
undersøkelser med behandlingstid 
under 3 mnd, snitt siste fire år 

73 77 84 164 86 96 3 3,1 3,4 

INSTITUSJON: Andel barn i institusjon 
og fosterhjem 

0 0 0  32 15,7    

INSTITUSJON: Andel barn i institusjon 
og fosterhjem, snitt siste fire år 

0 0 0  34 13,2    

ÅRSVERK: Stillinger med 
fagutdanning, per 1.000 mindreårige 

9 7 9,6 21 5 9,5 6 4,8 6 

ÅRSVERK: Barn med undersøkelse 
eller tiltak per årsverk, f244 

7,8 13,6 7,1 5 18,9 9,5 6 5,3 6 

PLAN: Andel barn under omsorg som 
har omsorgsplan 

0 0 0  95 100    

PLAN: Andel barn under omsorg som 
har omsorgsplan, siste fire år 

0 0 0  94 100    

PLAN: Andel barn med utarbeidet 
plan 

0 0 100 1 87 100   6 

PLAN: Andel barn med utarbeidet 
plan, snitt siste fire år 

0 0 25 324 85 98   1,2 

TIDLIG INNSATS: Netto utgifter til 
forebygging, helsestasjon og 
skolehelsetjeneste, per innb. 0-5 år 

19097 20829 15426 56 10205 19898 5,7 6 4,8 

BRUKERPERSPEKTIV: 
Brukerundersøkelser siste fire år 

1 1 0 211 1 3 3,7 3,6 1 

 

Andelen barn i barnevernet, justert for behovet slik 
det er definert i kostnadsnøkkelen i inntektssystemet. 
I barometeret er det positivt at andelen er lav, men 
man kan også argumentere for at lav andel kan 
indikere at barnevernet ikke er nok involvert. Likevel 
- i utgangspunktet må det være positivt at barn ikke er 
omfattet av tiltak. I snitt er 4,3 prosent av barna 
omfattet av tiltak. Når vi korrigerer andelen av barn 
som er i barnevernet for behovet, er andelen i Kåfjord 
på 6,8 prosent. 

Nasjonalt har andelen saker i barnevernet som tar 
mer enn 3 måneder å behandle, gått litt ned også i 
fjor. I snitt overholder kommunene nå den normale 
saksbehandlingsfristen i lovverket i 88 prosent av 
sakene. Andelen fristbrudd er halvert på noen få år, 
og har aldri vært lavere. Kommunen holder 
tremånedersfristen i barnevernet - det er veldig bra. 

Sett de fire siste årene under ett, er statistikken 
middels. 

Av alle barn med barnevernstiltak, er 32,4 prosent 
plassert i institusjon eller fosterhjem. Andelen har 
nasjonalt vært stabil de siste årene. 

Målt mot antall mindreårige har bemanningen i 
barnevernet økt med 80 prosent i Kommune-Norge 
over de siste ti årene, og har aldri vært høyere. 
Bemanningen av fagpersonell i barnevernet i Kåfjord 
er blant den beste i landet; 9,6 stillinger per 1.000 
mindreårige. I fjor var bemanningen mye bedre enn 
tidligere. 

Antall barn per årsverk er en alternativ måte å måle 
bemanningen på. I Kåfjord er det få barn per årsverk; 
7,1 mot et landssnitt på 18,9 barn. Det indikerer svært 
god bemanning. 

I landet samlet har 94,6 prosent av barna under 
omsorg en omsorgsplan. Andelen har aldri vært 
høyere. Under halvparten av barna i kommunen som 
var omplassert ved nyttår, hadde en omsorgsplan. Det 
er en svært dårlig statistikk. Hvorfor framstår Kåfjord 
så svak på dette punktet? 

Målt over de siste fire årene er statistikken for 
omsorgsplan i Kåfjord svært dårlig. 

Alle barn med tiltak har en utarbeidet plan. Snittet er 
87,2 prosent. 
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Kommunene bruker mer penger på forebyggende 
helsetiltak for små barn, noe som i teorien kan 
redusere behovet for barnevernstiltak senere. 
Korrigert for lønns- og prisvekst økte de 
gjennomsnittlige utgiftene til drøyt 10.000 kroner per 
barn under 5 år. I Kåfjord er det regnskapsført 15426 
kroner i netto utgifter i fjor. 

Kommunen har oppgitt at den ikke har spurt 
brukerne på minst fire år. Flere kommuner virker 
tilsynelatende uinteressert i systematisk å få 
brukernes respons på kvaliteten i tjenesten. 
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Barnehage 
10 % vekt i barometeret Kommunens nøkkeltall Plass Snitt Topp Kommunens 

karakter 

 KB 2017 KB 2018 KB 2019 KB 

2019 

KB 

2019 

KB 

2019 

KB 

2017 

KB 

2018 

KB 

2019 

BEMANNING: Antall barn per årsverk 
i grunnbemanningen i kommunale 
barnehager 

5,2 4,6 4,5 37 5,8 4,1 4,8 5,7 5,4 

BEMANNING: Antall barn per årsverk 
i grunnbemanningen i private 
barnehager 

5,2 4,6 4,5 35 6 4,1 4,8 5,6 5,5 

PEDAGOGNORMEN: Andel 
kommunale barnehager som 
oppfyller pedagognormen, uten 
dispensasjoner 

67 33 0 343 90 100 3,1 2 1 

PEDAGOGNORMEN: Andel private 
barnehager som oppfyller 
pedagognormen, uten 
dispensasjoner 

67 33 0 306 90 100 2,8 1,9 1 

FAGUTDANNING: Andel ansatte i 
kommunale barnehager med 
pedagogisk utdanning, kommunale 
barnehager 

30 28 34 355 40 55 2,1 1,1 2,4 

FAGUTDANNING: Andel ansatte i 
private barnehager med pedagogisk 
utdanning, private barnehager 

30 28 34 343 34 55 3,1 1,6 3,4 

KJØNN: Andel ansatte som er menn, 
alle barnehager 

13,8 13,8 16,1 26 11,8 16,7 5,1 4,6 5,7 

MINORITET: Andel av 
minoritetsspråklige barn som går i 
barnehage siste år 

67 75 86 200 85 116 2,2 2,8 3,5 

MINORITET: Andel av 
minoritetsspråklige barn som går i 
barnehage, snitt siste fire år 

78 70 76 288 81 103 3,7 2,3 2,8 

STØRRELSE: Barn per barnehage 25 27 29 97 48 18 5,4 5,2 5,1 
STØRRELSE: Leke- og oppholdsareal 
per barn i kommunale barnehager 

7,7 7 6,7 199 6,1 12,1 4,3 4 3,8 

STØRRELSE: Leke- og oppholdsareal 
per barn i  private barnehager 

0 0 0  5,4 8,6    

DEKNINGSGRAD: Andel barn 1-5 år 
med barnehageplass 

82 89 86 297 90 100 1,6 3,2 2,6 

Snittbemanningen i kommunale barnehager økte fra 
6 barn per voksen i 2017 til 5,8 i fjor. For private 
barnehager er endringen fra 6,2 barn per voksne i 
2017 til 6 i fjor. Barnehagenormen, som innebærer at 
barnehagene skal ha en grunnbemanning som 
tilsvarer minimum én ansatt per tre barn under tre år 
og én ansatt per seks barn over tre år, ble innført fra 1. 
august 2018. Siden kommunene har det samlede 
ansvaret for å levere barnehagetjenester til 
innbyggerne, tar vi også med noen data for private 
barnehager, som egne nøkkeltall. Bemanningen i de 
kommunale barnehagene i Kåfjord er god målt mot de 
fleste andre. Som regel er bemanningen lavere jo 
større kommunen blir. Ifølge tall fra Statistisk 
sentralbyrå var bemanningen omtrent uendret i fjor. 

I 2018 innførte regjeringen nye utdanningskrav til 
personalet i barnehager. Andelen kommunale 
barnehager som oppfyller pedagognormen, uten 
dispensasjoner, var i fjor på 90,1 prosent. Dette er en 
økning fra fjoråret. Det er bare 0 prosent av de 

kommunale barnehagene i Kåfjord oppfyller 
pedagognormen (uten dispensasjon), ifølge tall fra 
Utdanningsdirektoratet. Det er en svært lav andel 
målt mot resten av landet, og gir Kåfjord en 343. på 
denne tabellen. 

34 prosent av de ansatte i de kommunale 
barnehagene i Kåfjord har pedagogisk utdanning. 
Landsgjennomsnittet er på 39,9 prosent. 

Andelen menn ansatt i barnehager er stabilt, 11,8 
prosent. Allerede i 1997 satte den daværende 
regjeringen et mål om å ha 20 prosent menn i 
barnehagene. Målsettingen er senere fulgt opp i tre 
handlingsplaner, den siste i 2014. 16,1 prosent av de 
ansatte i alle barnehager i Kåfjord er menn. Andelen 
er høy målt mot de aller fleste andre kommuner. 

Andelen av barn med minoritetsbakgrunn som går i 
barnehage, fortsetter å øke nasjonalt. Snittet er nå 
85,3 prosent. Det er den høyeste andelen som er målt. 
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I Kåfjord går 86 prosent av barna med 
minoritetsbakgrunn i barnehage, ifølge tallene. Det er 
midt på treet målt mot resten av landet. Ulike 
telletidspunkt for barn i barnehage og antall 
minoritetsspråklige barn er en marginal feilkilde. 

Over tid er statistikken i Kåfjord ikke spesielt god, 
målt mot resultatene ellers i Barnehage-Norge. 

Stadig flere barn går i barnehager med mer enn 100 
plasser, og i snitt har størrelsen økt med 20 prosent 
de siste 10 årene. Dette har skapt debatt: Klarer store 
enheter å ivareta barnehagens mange kvalitetsmål? 

Hva er en bra barnehage, og hva er tryggest? En ny 
Fafo-rapport viser at en barnehages størrelse i seg selv 
ikke avgjør kvaliteten. Samtidig viser rapporten at 
foreldre som har barn i små barnehager, er mer 
tilfredse med tilbudet enn foreldre som har barn i 
mellomstore og store barnehager. I snitt har en 
barnehage nå 48,1 barn. Barnehagene i Kåfjord har i 
følge statistikken 29 barn i snitt. 

Nasjonalt har 90,3 prosent av barna plass i 
barnehagen. 86 prosent av barna i kommunen har 
barnehageplass. 
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Helse 
7,5 % vekt i barometeret Kommunens nøkkeltall Plass Snitt Topp Kommunens 

karakter 

 KB 2017 KB 2018 KB 2019 KB 

2019 

KB 

2019 

KB 

2019 

KB 

2017 

KB 

2018 

KB 

2019 

LEGEDEKNING: Andel legeårsverk per 
10.000 innbyggere 

16,4 16,9 16,9 87 11 23 4,7 4,7 4,7 

FASTLEGE: Andel av fastlegelistene 
som er åpne 

100 100 100 1 32 100 6 6 6 

FASTLEGE: Andel av fastlegelistene 
som mangler lege 

0 0 0 1 2,1 0 6 6 6 

FASTLEGE: Andel ledige listeplasser 36 38 38 19 3,8 38 6 6 6 
HELSESØSTER: Antall årsverk per 
10.000 innbyggere under 5 år 

0 0 0  93 191    

PSYKISK HELSEARBEID: Årsverk av 
psykiatriske sykepleiere, per 10.000 
innbyggere 

4,7 4,7 5,2 128 3 11,3 4 3,9 4,2 

JORDMOR: Antall årsverk per 10.000 
fødte 

0 0 0  84 584    

SYKEHUS: Antall opphold på sykehus 
per 1.000 innbyggere 

170 165 162 185 154 127 3,2 3,3 3,2 

SKOLEHELSE: Andel barn m fullført 
undersøkelse innen utgangen av 1. 
trinn 

100 92 100 1 82 100 6 4 6 

HJEMMEBESØK: Andel hjemmebesøk, 
nyfødte innen to uker etter 
hjemkomst 

86 114 80 311 88 112 3,3 6 2,7 

VAKSINE: Andel 2-åringer som er 
med i vaksinasjonsprogrammet 

12 16 12 390 95 98 1 1,1 1 

VAKSINE: Andel 9-åringer som er 
vaksinert mot meslinger 

96 95 94 228 95 98 4,6 3,9 3,4 

MEDISINBRUK: Total medisinbruk, 
per 10.000 innbyggere 

596 603 611 45 674 586 5,3 5,3 5,3 

FOREBYGGING: Netto driftsutgifter 
forebygging, kr per innb - snitt fire år 

10,1 10,3 9,2 386 209 1017 1,1 1,1 1,1 

Legedekningen har økt de siste ti årene. Snittet er 11 
leger per 10.000 innbyggere. Normalt har 
småkommunene langt høyere legedekning enn 
storbyene. Legedekningen i Kåfjord er på 16,9 leger 
per 10.000 innbyggere. 

Andelen av fastlegelistene som faktisk er åpne, er nå 
på 32,1 prosent nasjonalt. Det er ikke mange fastleger 
som mangler totalt, men vi kjenner ikke til hvor 
mange av disse som for eksempel er vikarer. I Kåfjord 
er det ledig plass på 100 prosent av fastlegelistene. 

Det blir flere helsesøstre og jordmødre i Kommune-
Norge. Hvis det er feil stillingskode i A-meldingen, 
blir årsverkene ikke registrert riktig. 

Antall årsverk av psykiatriske sykepleiere er litt 
høyere enn i normalkommunen, målt mot antall 
innbyggere. 

Fra i år måles antall opphold på sykehus, målt mot 
innbyggertallet. Statistikken kommer fra 
Helsedirektoratet. 

Det er et betydelig fall i andelen barn med 
helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoleår. 
Snittet i Norge har falt fra 95 til 81,8 prosent på bare 
ett år. 100 prosent av elevene hadde 
helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn. 
Andelen er høy målt mot resten av landet. 

88,1 prosent av nyfødte hadde hjemmebesøk innen 14 
dager i Norge i fjor. Statistikken nasjonalt har blitt 
stadig bedre de ti siste årene. 80 prosent av nyfødte i 
kommunen hadde hjemmebesøk innen to uker i fjor. 

En del av 9-åringene i kommunen er ikke vaksinert 
mot meslinger, ifølge statistikken. Kan kommunen 
bidra til at andelen vaksinerte øker? 
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Sosialtjenesten 
7,5 % vekt i barometeret Kommunens nøkkeltall Plass Snitt Topp Kommunens 

karakter 

 KB 2017 KB 2018 KB 2019 KB 

2019 

KB 

2019 

KB 

2019 

KB 

2017 

KB 

2018 

KB 

2019 

SOSIALHJELP: Snitt stønadslengde 
for mottakere mellom 18 og 24 år 

1,7 1,6 1,8 8 4,8 2,2 6 6 6 

SOSIALHJELP: Snitt stønadslengde 
for mottakere mellom 25 og 66 år 

2,4 2,5 3,1 25 5,7 2,9 6 6 5,8 

SOSIALHJELP: Andel mottakere 18-24 
år som har mottatt økonomisk 
sosialhjelp, korrigert for behovet 

11,2 8,6 3,8 40 5,6 2,8 2,4 2,9 5,1 

SOSIALHJELP: Andel mottakere 25-66 
år som har mottatt økonomisk 
sosialhjelp, korrigert for behovet 

6,3 5,3 4,9 228 3,8 2,8 2,4 2,9 2,8 

SOSIALHJELP: Andel som går over 6 
måneder på stønad 

8,5 0 10 4 39 14 6  6 

SOSIALHJELP: Andel av mottakere 
med stønad i over 10 måneder 

5,1 0 0  21 5,5 6   

ØKONOMI: Andel av mottakerne som 
har sosialhjelp som 
hovedinntektskilde 

0 0 0  10,3 6,1    

AKTIVITET: Mottakere av 
kvalifiseringsstønad, andel av dem 
som går over 6 mnd på sosialhjelp 

0 0 80 7 16,1 67   6 

ØKONOMISK RÅDGIVNING: Årsverk til 
økonomisk rådgivning per 1.000 
langtidsmottakere av stønad 

1100 0 0  6,2 94 6   

BOLIG: Andel søknader om 
kommunal bolig som blir innvilget 

0 0 0  71 100    

INDIVIDUELL PLAN: Mottakere med 
individuell plan, målt mot mottakere 
som går mer enn 6 måneder på 
stønad 

0 0 0  8,1 84    

Stønadslengden for unge mottakere gikk marginalt 
opp nasjonalt i fjor, og er på 4,8 måneder. Vi må 
tilbake til 2010 for å finne lengre stønadstid. Unge 
mottakere i Kåfjord går veldig kort tid på sosialhjelp. 
Det regner vi som bra. Det må være positivt at 
sosialhjelp er en midlertidig løsning på vei mot noe 
mer permanent. Stønadstiden for de unge var omtrent 
uendret i fjor. 

Blant mottakere over 25 år er stønadstiden nasjonalt 
den lengste som er registrert de siste ti årene - 5,7 
måneder. For de over 25 år i kommunen er 
stønadstiden kort. Kåfjord er på 25. plass på denne 
tabellen. Voksne går omtrent like lenge på stønad nå 
som for ett år siden. 

Når vi korrigerer for behovet, går 4,9 prosent av de 
over 25 år på sosialhjelp. Snittet er 3,8 prosent. 

39,2 prosent av dem som går på sosialhjelp i Norge, 
mottar den i mer enn 6 måneder. Andelen er 

nasjonalt på sitt høyeste nivå de siste 10 årene. Om 
lag halvparten av disse får stønad i mer enn 10 
måneder, en andel som også gikk opp i fjor. Bare 10 
prosent av dem som får sosialstønad i kommunen, går 
mer enn 6 måneder på sosialhjelp. En slik statistikk 
teller positivt i barometeret. 

Nasjonalt har 10,3 prosent av de med sosialhjelp, 
dette som hovedinntekt. 

På landsbasis ble 71 prosent av søknadene om 
kommunal bolig innfridd i fjor. Andelen har vært 
ganske stabil de siste ti årene. I Kåfjord ble 0 prosent 
av søknadene om kommunal bolig innvilget i fjor. 

Individuell plan er fortsatt relativt lite brukt i 
sosialtjenesten. Målt mot hvor mange som går lenge 
på sosialhjelp, er det nasjonalt bare 8,1 prosent som 
har et slikt tiltak. 
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Kultur 
2,5 % vekt i barometeret Kommunens nøkkeltall Plass Snitt Topp Kommunens 

karakter 

 KB 2017 KB 2018 KB 2019 KB 

2019 

KB 

2019 

KB 

2019 

KB 

2017 

KB 

2018 

KB 

2019 

BIBLIOTEK: Besøk i folkebibliotek per 
innbygger 

3,5 3,7 3,7 192 5,2 8,9 2,7 2,8 2,8 

BIBLIOTEK: Andel av voksne som er 
aktive lånere på biblioteket (fra Norsk 
kulturindeks, Telemarksforsking) 

11,7 10,9 11,8 253 14,5 24 2,6 2,8 2,8 

BIBLIOTEK: Utlån alle medier fra 
folkebibliotek per innbygger 

3,8 3,8 3,8 122 3,3 7 3,7 3,9 3,9 

BARN OG UNGE: Netto driftsutgifter 
til aktivitetstilbud for barn og unge 

3474 3056 2813 45 1859 3883 5,9 5,1 4,7 

IDRETT: Netto driftsutgifter til idrett 
og idrettsanlegg per innbygger 

864 753 798 142 801 1804 3,7 3,1 3,5 

KINO: Kinobesøk per innbygger 0 0 0  2,3 4,1    
SYSSELSATTE: Ansatte 
kulturarbeidere i kommunen (fra 
Norsk Kulturindeks, 
Telemarksforsking), per 1.000 
innbyggere 

9,3 10,7 11,3 28 9,8 12,1 3,5 4,6 5 

MUSIKKSKOLE: Andel av elevene som 
går på kommunens musikk- og 
kulturskole 

24 24 33 87 15,6 51 3,9 4 4,7 

MUSIKKSKOLE: Antall timer per elev 
(fra Norsk Kulturindeks, 
Telemarksforsking) 

10,3 32 17,3 122 12,8 158 2,5 6 3,6 

FRITIDSSENTER: Åpningstid, antall 
timer i året 

12522 6368 6731 7 511 3790 6 6 6 

FRIVILLIGE: Andel av kulturutgiftene 
som er overført til frivillige 

12,5 12,4 10,3 209 14,5 26 3,1 3,2 2,6 

De nasjonale besøkstallene for bibliotekene er 
foreløpig ikke oppdatert for 2018. Snittet i 2017 var på 
5,2 besøk per innbygger. Biblioteket i Kåfjord har litt 
lavere besøk enn normalen, ifølge statistikken. 

14,5 prosent av den voksne befolkningen i Norge er 
aktive lånere på biblioteket, ifølge Norsk kulturindeks 
fra Telemarksforsking. I Kåfjord er 11,8 prosent av de 
voksne registrert som aktive lånere. 

Bibliotekene har de siste årene hatt stadig mindre 
utlån. Tallene er ikke oppdatert for 2018. 

Justert for lønns- og prisvekst brukte en kommune i 
snitt 800,9 kroner per innbygger av egne penger på 
idrett og idrettsanlegg i fjor. Det er en tydelig 
reduksjon fra fjoråret, og er på nivå med tallene for 
2016. Netto utgifter til idrett og anlegg i Kåfjord er på 
798 kroner per innbygger. 

Telemarksforsking setter sammen oversikt over hvor 
mange kulturarbeidere det er i kommunene, privat 

eller offentlig. I Kåfjord er sysselsettingen høy målt 
mot folketallet. 

Nasjonalt går 15,6 prosent av de mellom 6 og 15 år nå 
på kultur- og musikkskole. Andelen ble litt lavere det 
siste året. I kommunene hvor tilbudet er mest 
populært, er det over sju ganger så mange som går på 
kulturskolen, som i de kommunene med færrest 
elever. Ifølge statistikken er det 33 prosent av barna i 
Kåfjord som går på musikk- og kulturskole. De beste 
kommunene ligger på 51,3 prosent. 

Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking viser hvor 
mange timer hver enkelt elev i kulturskolen får. I 
Kåfjord får elevene middels antall timer med 
undervisning. 
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Miljø og ressurser 
2,5 % vekt i barometeret Kommunens nøkkeltall Plass Snitt Topp Kommunens 

karakter 

 KB 2017 KB 2018 KB 2019 KB 

2019 

KB 

2019 

KB 

2019 

KB 

2017 

KB 

2018 

KB 

2019 

RESSURSER: Energikostnader per 
kvadratmeter bygg 

157 140 133 239 127 0 1,8 2,4 3,3 

RESSURSER: Samlet antall 
kvadratmeter per innbygger 
(formålsbygg) 

7,1 7,1 7,1 261 5 0 2,9 2,9 2,7 

RESSURSER: Energibruk per bruker 
av kommunale bygg 

574 574 540 317 300 102 2 1,9 2,2 

AVFALL: Søppel per innbygger (kilo), 
korrigert for antall fritidsboliger 

237 225 275 6 345 304 6 6 6 

AVFALL: Andel husholdningsavfall 
levert til gjenvinning og 
biogassproduksjon 

45 49 37 197 42 52 4,9 5,5 3,2 

RESSURSER: Vannforbruk per 
tilknyttet innbygger (m3) 

113 104 72 200 66 0 2,1 2,4 3,3 

REKREASJON: Netto driftsutgifter til 
rekreasjon i tettsteder, per innb. 

179 194 186 157 247 556 3,3 3,2 2,9 

LANDBRUK: Jordbruksareal 
omdisponert siste fire år, per 1.000 
dekar 

1,1 1 1 277 1,2 0 4,7 4,6 3,9 

KLIMA: Utslipp av klimagasser per 
innbygger, i CO2-ekvivalenter - alle 
utslipp 

8029 8562 8086 246 6897 2091 3,5 3,4 3,4 

KLIMA: Utslipp av klimagasser per 
innbygger, i CO2-ekvivalenter - 
oppvarming 

75 95 84 185 166 48 5,5 5,3 5,2 

KLIMA: Utslipp av klimagasser per 
innbygger, i CO2-ekvivalenter - avfall 

27 26 24 77 224 9,5 5,8 5,8 5,8 

Sektoren er en del endret i årets utgave av 
Kommunebarometeret. Statistikk om utslipp av 
klimagasser er hentet inn, og sektoren har nå et mer 
helhetlig preg av å ha nøkkeltall som retter 
oppmerksomheten mot bruk av naturressurser og 
miljø. Korrigert for lønns- og prisvekst gikk 
energikostnadene klart opp i fjor, ifølge 
regnskapstallene. Vi må tilbake til 2010 for å finne 
høyere kostnadsnivå. Snittet er nå på 127 kroner per 
kvadratmeter. Energikostnadene for bygg i Kåfjord er 
på 133 kroner per kvadratmeter, ifølge SSB. 

De sentrale byggene (rådhus, skoler, sykehjem osv.) er 
regnet med. I snitt er arealet nasjonalt på 5 
kvadratmeter per innbygger. Arealet er omtrent 
uendret. Dette er typisk en indikator hvor store 
kommuner kommer bedre ut enn små. Kåfjord har litt 
flere kvadratmeter bygg målt mot innbyggertallet, enn 
landsgjennomsnittet - som er betydelig påvirket av de 
største kommunene. 

Energibruk per bruker av kommunale bygg er et nytt 
nøkkeltall i barometeret. Statistisk sentralbyrå 
publiserer tallet, basert på et teoretisk antall brukere. 
Nøkkeltallet bør kunne si noe om energibruken er høy 
eller lav, men det vil være usikkerhet knyttet til 
statistikken. 

Et viktig ressursspørsmål er hvor mye søppel som 
produseres. Søppelmengden er korrigert for antallet 
fritidsboliger som er registrert i kommunen, basert på 
nasjonale tall for bruk av fritidsbolig og antall 
personer per husstand. Dermed vil store 
hyttekommuner komme noe bedre ut i statistikken 
enn tidligere. Søppel per innbygger gikk ned i fjor, 
men det mangler en del data fra kommunene. Tallene 
er derfor ganske usikre. 

Nasjonalt leveres 41,5 prosent av husholdningsavfallet 
til gjenvinning og biologisk behandling. Det er 
omtrent som før. De beste kommunene her ligger på 
godt over 50 prosent, de dårligste på ned mot og 
under 20 prosent. Andelen av avfallet som går til 
materialgjenvinning og biologisk behandling fra 
kommunen, er middels. 

Kommunenes utgifter til rekreasjon i tettsted har økt 
med nesten 15 prosent det siste året, selv etter at vi 
har justert for lønns- og prisvekst. Det er andre året 
på rad at utgiftene øker betydelig på dette området. 

Andelen av dyrket og dyrkbar jord som er 
omdisponert de siste årene, kan indikere presset på 
arealer i kommunen. I Kåfjord er 1 promille av 
jordbruksarealet omdisponert de siste årene, ifølge 
statistikken. 
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I årets kommunebarometer har vi tre nøkkeltall for 
utslipp av klimagasser. Tallene viser at utslippene i 
alle tre kategorier har gått tydelig tilbake de siste 
årene. Kåfjord slipper ut 8086 kilo klimagasser per 

innbygger (målt i CO2-ekvivalenter). Kommunens 
utslipp er litt høyere enn de fleste i Kommune-Norge. 
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Saksbehandling 
2,5 % vekt i barometeret Kommunens nøkkeltall Plass Snitt Topp Kommunens 

karakter 

 KB 2017 KB 2018 KB 2019 KB 

2019 

KB 

2019 

KB 

2019 

KB 

2017 

KB 

2018 

KB 

2019 

FRISTBRUDD: Andel byggesaker med 
overskredet frist 

0 4,3 0 1 7,9 0 6 4,8 6 

BYGGESAK: Behandlingstid saker 
med 3 ukers frist 

0 0 0 1 13 0 6  6 

BYGGESAK: Behandlingstid saker 
med 12 ukers frist 

0 0 0 7 7,8 0 6  6 

TILSYN: Andel av vedtatte 
byggesaker med faktisk tilsyn 

0 0 0 235 9,6 25 1 1 1 

GEBYR: Saksbehandlingsgebyr for 
enebolig 

3500 3590 3590 70 14285 0 5,3 5,3 5,4 

PLAN: Andel av byggesøknader 
innvilget ved dispensasjon fra plan  

0 15 5 33 20 3  4 5,7 

PLAN: Andel av byggesøknader i 
områder med restriksjoner som er 
innvilget 

100 100 100 125 89 42 1 1 1 

PLAN: Gebyr for privat forslag til 
reguleringsplan 

12000 12000 12310 26 77000 10566 5,9 5,9 5,9 

Andel saker med fristbrudd har gått litt ned de siste 
par årene, og i fjor var andelen på 7,9 for Kommune-
Norge. De nyeste dataene som er brukt i 
Kommunebarometeret viser at kommunen brøt 
fristene i 0 prosent av sakene. 

Antall faktiske tilsyn målt mot antall byggesaker viser 
fortsatt store variasjoner mellom kommunene, og en 
god del som ikke rapporterer. På grunn av endringer 
hos SSB er kildegrunnlaget i år nytt, dermed er de 
tidligere tallene i Kommunebarometeret ikke 
sammenlignbare. Kommunen har ikke ført tilsyn med 
byggesakene, ifølge statistikken. Hvorfor ikke? 

Nasjonalt varierer gebyret for å saksbehandle en 
enebolig voldsomt. Noen kommuner oppgir at de ikke 
krever gebyr i det hele tatt, mens de dyreste 
kommunene ligger på en kostnad på nesten 30.000 
kroner eller mer. Forbrukerrådet har sommeren 2018 
advart SSB mot å slutte å samle inn dette nøkkeltallet. 
«Gjennomgangen Forbrukerrådet fikk gjort i 2017 
viser at gebyrforskjellene er enorme og at forskjellene 
mellom kommunene blir større. I tillegg øker flere av 

gebyrene radikalt uten åpenbar grunn», påpeker rådet 
i et brev til byrået. Saksbehandlingsgebyret for 
enebolig er veldig lavt i Kåfjord  bare 3590 kroner, 
ifølge tallene fra Statistisk sentralbyrå. 

Nasjonale tall viser at andelen byggesøknader som 
blir innvilget ved dispensasjon ligger ganske stabilt 
rundt 20 prosent. Det er imidlertid en god del 
kommuner som ikke har rapportert. 

Andelen byggesøknader i områder med restriksjoner 
som har blitt innvilget har vært høy de siste årene. 
Andelen øker nasjonalt og er nå i gjennomsnitt på 
89,4 prosent. 

Gebyrene for privat forslag til reguleringsplan har 
gradvis økt de siste årene, og avstanden mellom de 
rimeligste og de dyreste kommunene øker. I Kåfjord 
må man betale 12310 kroner i gebyr for privat forslag 
til reguleringsplan. Gebyret er ganske mye lavere enn 
det vi finner i resten av Kommune-Norge. 

  

79



Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport | Foreløpig redaksjonell analyse, skrevet av redaksjonen i Kommunal Rapport  

Publisert 28. mars 2018 | Side 20 av 28 

Vann og avløp 
2,5 % vekt i barometeret Kommunens nøkkeltall Plass Snitt Topp Kommunens 

karakter 

 KB 2017 KB 2018 KB 2019 KB 

2019 

KB 

2019 

KB 

2019 

KB 

2017 

KB 

2018 

KB 

2019 

GEBYR: Årsgebyr, vann, avløp, 
renovasjon og feiing 

14938 14540 3688 95 10107 0 1 1,2 5,1 

VANNKVALITET: Andel innbyggere 
tilknyttet vannverk med god kvalitet 
E-coli 

100 53 100 1 98 100 6 1 6 

VANNKVALITET: Andel innbyggere 
tilknyttet vannverk med god kvalitet 
IE 

62 100 100 1 98 100 1,3 6 6 

VANNKVALITET: Andel innbyggere 
tilknyttet vannverk med god kvalitet 
farge 

100 100 100 1 99 100 6 6 6 

VANNKVALITET: Andel innbyggere 
tilknyttet vannverk med god kvalitet 
pH 

100 100 0 384 96 100 6 6 1 

LEVERANSE: Brudd i vannleveransen, 
snitt timer per år per innbygger 

0 0,2 0,3 280 0,8 0 6 5,1 5 

VANNLEKKASJE: Andel av vannet 
som går tapt på grunn av lekkasjer 

30 51 52 352 30 6,1 3,6 1 1 

ALDER: Andel fornyet 
vannledningsnett siste tre år (%) 

0,2 0,1 0,3 217 0,6 2,5 1,7 1,5 2,2 

ALDER: Alder på vannledningsnettet 
(år) 

34 35 35 258 33 18 3,3 3 3,1 

ALDER: Andel fornyet spillvannsnett 
siste tre år, avløp (%) 

0 0 0,9 61 0,6 1,4 1 1 4,4 

ALDER: Alder på spillvannsnettet (år) 45 46 47 340 30 15,2 1,8 1,7 1,7 
RENSEKRAV: Andel innbyggere som 
er tilknyttet anlegg som overholder 
alle rensekrav 

111 111 111 25 58 112 5,8 6 6 

ANLEGG: Antall stopp i kloakken per 
100 km spillvannsnett 

10,3 21 31 327 5,2 0 3 1,5 1 

OVERSVØMMELSER: Antall 
oversvømte kjellere hvor kommunen 
har erkjent ansvar, per 10.000 
innbyggere 

0 0 0 1 0,6 0 6 6 6 

Gebyrene skal i utgangspunktet være så lave som 
praktisk mulig. Samtidig er det viktig å se helheten. 
Det sentrale er om det er sammenheng mellom 
gebyrene og den anslåtte kvaliteten. Vann, avløp, 
renovasjon og feiing er inkludert. Summene er justert 
for den generelle lønns- og prisveksten i 
kommunesektoren, og vises dermed i faste 2018-
kroner. Gebyrene har sunket det siste året, og er i 
snitt på 10107 kroner. Gebyrene for vann, avløp, 
renovasjon og feiing i Kåfjord er relativt lave. Det er 
positivt så sant det ikke betyr at anleggene er 
utdaterte og dårlig vedlikeholdt. 

Nesten alle innbyggere tilknyttet kommunale 
vannverk har tilfredsstillende kvalitet på vannet, men 
de fire nøkkeltallene bidrar særlig til å identifisere 
kommuner hvor dette ikke er tilfellet. Det er først og 
fremst pH-verdier som er et problem i en del 
kommuner. 

Lekkasje fra vannledningsnettet er et problem i 
mange kommuner, hvor en stor del av vannet rett og 
slett forsvinner. Det er dårlig utnyttelse av ressursene, 

og her er det ingen bedring å spore over tid. I snitt 
forsvinner fortsatt 29,9 prosent av vannet på veien. I 
de dårligste kommunene er lekkasjen på rundt eller 
over 50 prosent. Ifølge statistikken er Kåfjord blant de 
i landet med størst registrerte lekkasje. Er det god 
forvaltning av ressursene? 

Fornyingen av vannledningsnettet har de tre siste 
årene vært ganske liten. 

I tillegg til fornyelsestakten for vann- og avløpsnett, 
har vi i år også med gjennomsnittlig alder for 
ledningsnettet. Vannledningsnettet i Kommune-
Norge som har en kjent alder, er i snitt 33 år gammelt. 
I Kåfjord er snittet 35 år. Det gir kommunen en 258. 
plass på denne tabellen. 

Heller ikke spillvannsnettet skiftes ut raskt nok på 
nasjonalt nivå. Andelen av spillvannsnettet som er 
fornyet siste tre år er nå 0,6 prosent. Utskifting av 
spillvannsnettet i Kåfjord har vært prioritert litt 
høyere enn gjennomsnittet de tre siste årene, ifølge 
statistikken. 
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I snitt er spillvannsnettet i kommunen som har en 
kjent alder, på 47 år. Snittet for Kommune-Norge er 
30 år. 
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Økonomi 
10 % vekt i barometeret Kommunens nøkkeltall Plass Snitt Topp Kommunens 

karakter 

 KB 2017 KB 2018 KB 2019 KB 

2019 

KB 

2019 

KB 

2019 

KB 

2017 

KB 

2018 

KB 

2019 

DRIFTSMARGIN: Korrigert netto 
driftsresultat siste år, i prosent av 
brutto driftsinntekter 

-2,2 2,6 0,3 220 1,6 4,6 1 3 2,9 

DRIFTSMARGIN: Korrigert netto 
driftsresultat siste fire år, i prosent av 
brutto driftsinntekter 

0,3 0,7 0,3 378 3 5,8 1,6 1,5 1,4 

DRIFTSMARGIN: Brutto driftsresultat 
siste år i prosent av brutto 
driftsinntekter 

-7,1 1,5 -0,1 280 2 10 1 2,8 2,7 

DISPOSISJONSFOND: I prosent av 
brutto driftsinntekter 

-1,2 0,8 1,9 375 10,1 27 1 1 1,1 

DISPOSISJONSFOND: Endring i 
disposisjonsfond siste år 

-1,8 2,1 1 143 -1,3 7,9 1 3,9 4,1 

GJELD: Netto renteeksponert gjeld i 
prosent av brutto driftsinntekter 

56 59 118 395 34 -14,7 2,6 2,4 1 

GJELD: Endring i renteeksponert gjeld 
siste år 

10,4 3 60 396 -2,3 -22 2,6 2,9 1 

NETTO FINANSUTGIFTER: I prosent 
av brutto driftsinntekter, eksklusive 
avdrag 

1,2 0,8 0,1 127 0,5 -1,8 2,8 3,1 3,9 

INVESTERINGER: Snitt siste fire år, 
som andel av brutto driftsinntekter 

12,3 16,6 36 418 15 5,5 4 3,1 1 

LÅN: Andel av investeringene som 
finansieres med lån, siste fire år 

56 74 78 239 69 44 4,3 3 2,8 

PREMIEAVVIK: Oppsamlet beløp i 
balansen, i prosent av brutto 
driftsinntekter 

5,6 4,7 5,2 250 5,8 0,8 3,7 3,9 3,8 

Kommunal Rapport korrigerer netto driftsresultat for 

å vurdere driftsøkonomien. Nytt av året er at en del 

kommuner får inntekter fra Havbruksfondet. Denne 

utbetalingen er trukket fra, for å gi et bedre bilde av 

den langsiktige, løpende driftssituasjonen. Nasjonalt 

ble korrigert netto driftsresultat på 1,6 prosent i 2018. 

For dette nøkkeltallet kan det være viktigere å se på 

kommunens eget resultat, enn hvordan man klarer 

seg mot resten av landet. Korrigert netto driftsresultat 

var 0,3 prosent i fjor. Teknisk beregningsutvalg 

anbefaler en pluss på 1,75 %. Resultatet var en del 

dårligere i fjor enn året før. Det kan være et faresignal 

som politikerne bør ta på alvor. 

Målt over de siste fire årene har driften akkurat gått i 

null. Over tid bør marginen bli bedre enn dette. 

Disposisjonsfondet er ikke en fysisk bankkonto, men 

en størrelse i regnskapet som har stor betydning for 

handlingsrommet i budsjettet. Tallene viser en liten 

nedgang nasjonalt det siste året, men nivået ligger 

fortsatt høyt. Fondene i kommunene samlet er nå på 

10,1 prosent av brutto driftsinntekter. Kåfjord har litt 

penger på disposisjonsfond, men det er ganske lite om 

det blir behov for å håndtere en økonomisk krise. 

Netto renteeksponert gjeld er en indikator som viser 

lavere gjeldsgrad enn netto lånegjeld. Her regnes inn 

penger kommunen selv har utestående hos andre, 

gjeld som finansieres av selvkostområdene og penger 

og andre omløpsmidler kommunen selv har plassert. I 

snitt er renteeksponert gjeld på 33,6 prosent av brutto 

driftsinntekter, noe lavere enn for ett år siden. Få 

andre har så høy gjeld som Kåfjord når vi måler mot 

brutto driftsinntekter. Andelen netto renteeksponert 

gjeld er på 118 prosent. Det gir en 395. plass på denne 

tabellen. 

Det siste året har gjeldsgraden i Kåfjord økt voldsomt. 

Er det en planlagt gjeldsvekst, eller har det bare blitt 

slik? 

Kommune-Norge samlet bruker 0,5 prosent av brutto 

inntekter på å dekke netto finansutgifter, før vi tar 

hensyn til avdrag. Kåfjord har ingen problemer hva 

gjelder å betjene gjelda. Netto finans, før avdrag, 

utgjør bare 0,1 prosent. 

Investeringsnivået har vært meget høyt i Kåfjord de 

fire siste årene. Knapt noen andre kommuner har 

investert så mye. 
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Hva er korrigert netto driftsresultat? 
 

Netto driftsresultat er det viktigste nøkkeltallet i 
kommunesektoren. Det er både KS og staten enige 
om. Netto driftsresultat forteller imidlertid ikke alltid 
hvordan den reelle, langsiktige driftsmarginen er, 
fordi det er enkeltinntekter og utgifter som forstyrrer 
bildet.  

Tabellen under viser utviklingen i korrigert netto 
driftsresultat for kommunen. Anbefalt nivå er Teknisk 
beregningsutvalgs generelle anbefaling for 
kommunesektoren (1,75 %). 

Nytt i 2019 er at vi korrigerer for utbetalingen fra 
Havbruksfondet. Dette er reelle inntekter 
kommunene kan bruke som de ønsker, men inntekten 
kan i realiteten ikke finansiere løpende drift i særlig 
grad, med mindre kommunen bruker den over flere 
år. Inntekten for 2019 blir om lag 1/7 av nivået i 2018, 
og nivået i 2020 er fullstendig ukjent.  

Å se på driftsresultatet inkludert Havbruksfondet 
betyr at man i mange tilfeller vil få et bedre inntrykk 
av driftsøkonomien enn det som er realiteten. 

Netto driftsresultat har i hovedsak vært bedre enn den 
reelle driftsmarginen skulle tilsi de siste årene. 
Kommunal Rapport korrigerer derfor netto 
driftsresultat for to faktorer: netto premieavvik 
(funksjon 170/funksjon 171) og netto avsetninger til 
bundne fond.  

I mange kommuner spiller korreksjonen liten rolle, 
men generelt vil korrigert netto resultat være lavere 
enn det som er oppgitt som netto driftsresultat. 

I enkeltkommuner vil det for enkelte år være 
betydelig forskjell mellom  netto driftsresultat og 
korrigert resultat.  

Til og med barometeret i 2014 justerte vi også for 
momskompensasjon for investeringer, som tidligere 
ble ført som en inntekt i driftsregnskapet.  

Slik er korreksjonen beregnet for kommunen siste år: 

 

REGNSKAPSÅR 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Brutto driftsinntekter 
195 200 206 214 221 224 241 235 248 249 

- utbetaling 

Havbruksfondet 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 

Brutto driftsinntekter 

korrigert 

195 200 206 214 221 224 241 235 248 246,4 

Netto driftsresultat 
14,6 -1 2 4,8 5,7 3,9 9,4 -13,7 7,7 5,8 

- utbetaling 

Havbruksfondet 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 

- mva på investeringer 
8,3 2,3 2,7 2 1,8 1,8 0 0 0 0 

+ bruk av bundne fond 
3,1 4 3,5 3,9 3,1 3,7 2,9 13,3 2,8 4 

- avsetning til bundne fond 
3,5 4,8 5,2 3,8 1,7 3,9 13,8 3,8 5,5 5 

+ netto utgifter f 170 
-2,3 -0,2 -0,1 0,6 -4,4 0,6 0,7 -3 -0,9 -3,8 

+ netto utgifter f 171 
0 0 0 0 0 0 2,1 2 2,4 2,4 

Korrigert netto 

driftsresultat 

3,6 -4,4 -2,5 3,5 0,9 2,4 1,3 -5,2 6,5 0,7 

Tabellen viser korreksjonen i kommunen, målt i millioner kroner. 
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Kostnadsnivå 
 

5 % vekt i barometeret Kommunens nøkkeltall Plass Snitt Topp Kommunens 

karakter 

 KB 2017 KB 2018 KB 2019 KB 

2019 

KB 

2019 

KB 

2019 

KB 

2017 

KB 

2018 

KB 

2019 

GRUNNSKOLE: Netto utgifter til 
grunnskole per innbygger, korrigert 
for utgiftsbehovet 

17545 15789 15522 250 14354 12745 1,2 2,4 2,8 

PLEIE OG OMSORG: Netto utgifter til 
pleie og omsorg per innbygger, 
korrigert for utgiftsbehovet 

25004 19242 19748 265 18822 15042 1 3 3 

BARNEHAGE: Netto utgifter til 
barnehage per innbygger, korrigert 
for utgiftsbehovet 

9387 11511 8841 165 8750 7737 3,1 1 3,4 

BARNEVERN: Netto utgifter til 
barnevern per innbygger, korrigert 
for utgiftsbehovet 

1988 1838 1442 35 2310 1166 3,8 4,5 5,4 

SOSIALTJENESTE: Netto utgifter til 
sosialtjeneste per innbygger, 
korrigert for utgiftsbehovet 

3741 2719 1970 74 2934 1226 2,8 3,8 4,9 

KOMMUNEHELSE: Netto utgifter til 
kommunehelse per innbygger, 
korrigert for utgiftsbehovet 

2886 2462 2285 41 2864 2088 3,3 4,5 5,4 

ADMINISTRASJON: Netto utgifter til 
administrasjon per innbygger, 
korrigert for utgiftsbehovet 

5768 5783 6304 353 4192 3298 1,7 1,7 1,6 

Kostnaden er beregnet ut fra netto utgifter i tjenesten 
i fjor, korrigert for utgiftsbehovet slik det 
framkommer i statsbudsjettet for 2018. Dermed 
fanger vi opp ulikheter som går på størrelse, 
sammensetning osv. Den historiske kostnaden er 
justert for kommunal lønns- og prisvekst, slik at alle 
tall presenteres i faste 2018-kroner. Dermed er det 
lett å se om tjenesten blir dyrere eller rimeligere fra år 
til år. Netto utgifter til grunnskolen (korrigert for 
utgiftsbehovet) i Kåfjord ligger litt høyere enn 
gjennomsnittet. Kostnadene var omtrent uendret i 
kommunen i fjor, justert for lønns- og prisveksten. 

Kommunene som drifter pleie og omsorg dyrest, 
ligger over 50 prosent over de rimeligst drevne 
kommunene i kostnad - og det er etter at vi har 
korrigert for ulikt utgiftsbehov. Innen pleie og omsorg 
ligger kostnadene omtrent på landsgjennomsnittet. 
Justert for lønns- og prisveksten økte utgiftene i pleie 
og omsorg med 2,6 prosent i fjor, ifølge statistikkene. 

Netto utgifter til barnehage har nasjonalt vært ganske 
stabile de siste årene, justert for lønns- og prisvekst. 
Statistikken er bare sammenliknbar tilbake til 2015. 
Barnehagekostnadene i kommunen ligger midt på 
treet. Kostnadene i barnehagene ble redusert med -
23,2 prosent i fjor, justert for lønns- og prisveksten. 

Kostnadene i Barnevern-Norge sto stille i fjor, målt 
per innbygger, etter at vi altså har korrigert for lønns- 
og prisvekst. Året før var kostnadsveksten svært høy. 
Kostnadene innen barnevernet i Kåfjord ligger ganske 
lavt, målt mot resten av landet. Det siste året har 
utgiftene i barnevernet gått ned med -21,52 prosent, 
etter at vi har tatt hensyn til prisveksten. 

Innen administrasjon ligger Kåfjord betydelig over 
landsgjennomsnittet, målt per innbygger. Det er etter 
at vi har korrigert for utgiftsbehovet. Kan forskjellen 
mot resten av landet forklares ved spesielle forhold, 
eller føres for lite av utgiftene ute på tjenestene? 
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Slik kommer kommunene i fylket ut på totaltabellen 

PLASS KOMMUNE GRUNN-

SKOLE 

PLEIE 

OG 

OMSORG 

BARNE-

VERN 

BARNE-

HAGE 

HELSE SOSIAL ØKONOMI KOST-

NADER 

113 Skånland 65 95 198 262 78 126 136 301 
153 Salangen 238 20 263 42 295 127 132 341 
174 Lyngen 99 89 184 341 15 27 157 215 
188 Kvæfjord 107 48 188 399 280 148 90 196 
189 Gratangen 35 369 391 49 22  266 335 
252 Tromsø 106 238 149 198 224 141 396 289 
278 Harstad 182 290 239 250 276 197 202 207 
311 Balsfjord 367 227 312 156 208 16 211 269 
313 Sørreisa 377 172 153 365 10 137 378 65 
319 Kvænangen 242 174 354 7 4 97 242 350 
322 Skjervøy 171 204 370 178 268 47 203 352 
324 Kåfjord 348 136 43 226 144 3 394 257 

331 Storfjord 288 26 32 238 379 73 330 278 
341 Dyrøy 416 350 277 47 205 44 279 21 
345 Nordreisa 393 81 388 110 305 250 234 116 
355 Lenvik 389 348 75 263 157 167 292 262 
356 Bardu 264 269 122 138 160 191 352 360 
357 Karlsøy 192 208 272 225 98 235 114 261 

Tabellen viser maksimalt 20 kommuner for fylker med mer enn 20 kommuner. 

 

De beste kommunene i kommunegruppa 

PLASS KOMMUNE GRUNN-

SKOLE 

PLEIE 

OG 

OMSORG 

BARNE-

VERN 

BARNE-

HAGE 

HELSE SOSIAL ØKONOMI KOST-

NADER 

67 Bygland 68 65 27 26 17  123 346 
97 Jondal 310 100 172 22 76  77 155 

105 Fyresdal 239 42 87 137 3  142 362 
143 Åseral 244 6 118 45 61  7 369 
174 Lyngen 99 89 184 341 15 27 157 215 
188 Kvæfjord 107 48 188 399 280 148 90 196 
192 Etnedal 66 122 124 295 177  102 277 
223 Vang 111 5 154 229 218 150 229 386 
227 Hattfjelldal 253 86 203 364 12 134 5 367 
235 Nesna 221 422 165 24 101 62 144 373 
237 Åmli 323 15 67 260 324  93 225 
241 Valle 15 287 171 290 11    
265 Nore og Uvdal 133 138 86 151 209 78 115 357 
274 Masfjorden 100 211 78 405 166 21 48 330 
277 Rollag 141 164 210 145 91 230 167 349 
282 Engerdal 284 169 378 17 85 218 139 208 
310 Vega 227 407 152 58 58 139 392 271 
319 Kvænangen 242 174 354 7 4 97 242 350 
324 Kåfjord 348 136 43 226 144 3 394 257 
331 Storfjord 288 26 32 238 379 73 330 278 
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Slik gikk det med de kommunen likner mest på 

PLASS KOMMUNE GRUNN-

SKOLE 

PLEIE 

OG 

OMSORG 

BARNE-

VERN 

BARNE-

HAGE 

HELSE SOSIAL ØKONOMI KOST-

NADER 

15 Rendalen 14 127 76 325 57 25 17 48 
67 Bygland 68 65 27 26 17  123 346 
174 Lyngen 99 89 184 341 15 27 157 215 
197 Tjeldsund 252 347 178 18 392  353 63 
257 Sør-Aurdal 293 69 233 342 329 131 105 142 
288 Roan 114 298 363 8 420  31 187 
303 Bindal 398 141 8 91 122 39 38 339 
324 Kåfjord 348 136 43 226 144 3 394 257 
331 Storfjord 288 26 32 238 379 73 330 278 
335 Evenes 80 215 232 409 126  189 192 
357 Karlsøy 192 208 272 225 98 235 114 261 
361 Bremanger 184 375 398 146 142 200 117 372 
376 Aure 335 256 156 68 403    
379 Ibestad 395 271 403 234 120 68 106 302 
380 Gildeskål 412 79 192 214 170 184 253 359 
383 Andøy 408 212 218 192 349  194 195 
385 Berg 318 408 115 319 326 151 278 336 
395 Steigen 371 70 405 271 189 263 376 340 
403 Hamarøy 375 415 407 30 155 300 329 343 
415 Tysfjord 236 300 402 289 217 198   

Utvalget er basert på indikatorer innen økonomi, demografi og geografi. Utvalget er gjort av Kommunal Rapport, 
basert i hovedsak på data fra statsbudsjettet. 

 

Målt mot egne naboer 

PLASS KOMMUNE GRUNN-

SKOLE 

PLEIE 

OG 

OMSORG 

BARNE-

VERN 

BARNE-

HAGE 

HELSE SOSIAL ØKONOMI KOST-

NADER 

174 Lyngen 99 89 184 341 15 27 157 215 
324 Kåfjord 348 136 43 226 144 3 394 257 
324 Kåfjord 348 136 43 226 144 3 394 257 
331 Storfjord 288 26 32 238 379 73 330 278 
345 Nordreisa 393 81 388 110 305 250 234 116 
418 Moskenes 420 325 401 253 51 13   
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Endringer i Kommunebarometeret fra tidligere år 
Totalt er det ett nøkkeltall mindre i årets barometer, 
målt mot fjorårets versjon. Det er i år noen ganske få 
endringer hva gjelder hvilke nøkkeltall som er i bruk.  

Den viktigste endringen er hvordan karakterskalaen 
er satt sammen. Karakteren 3,5 gis nå til kommuner 
som ligger på landsgjennomsnittet. Tester på tidligere 
års barometer indkerer at det har liten praktisk 
betydning for de aller fleste kommunene, men at det 
kan påvirke enkeltkommuner i betydelig grad.  

Særlig for nøkkeltall hvor landsgjennomsnittet ligger 
nær de beste eller de dårligste kommunene, vil 
endringen ha stor effekt på karakterene. 

Dette er en kort oversikt over  de nye nøkkeltallene:  

Grunnskole: Fysisk aktivitet, elevtimer på 5.-7. trinn. 

Pleie og omsorg: Korttidsplasser, andel av opphold på 
sykehjem som er korttidsopphold. Demens, Antall 
vedtak om dagaktivitet til hjemmeboende med 
demens, målt mot antall hjemmeboende med demens. 

Barnehage: Andel kommunale barnehager som 
oppfyller pedagognormen, uten dispensasjoner. Andel 
private barnehager som oppfyller pedagognormen, 
uten dispensasjoner. Et par andre nøkkeltall har fått 
ny kilde (Utdanningsdirektoratet i stedet for SSB). 

Helse: Sykehus, antall opphold på sykehus per 1.000 
innbyggere (erstatter antall innleggelser). 

Sosialhjelp: Økonomisk rådgivning, årsverk til 
økonomisk rådgivning per 1.000 langtidsmottakere av 
stønad. 

Miljø og ressurser: Energibruk per bruker av 
kommunale bygg. Utslipp av klimagasser per 
innbygger, i CO2-ekvivalenter - alle utslipp, 
oppvarming og avfall. 

Saksbehandling: Andel av byggesøknader innvilget 
ved dispensasjon fra plan. Andel av byggesøknader i 
områder med restriksjoner som er innvilget. Gebyr for 
privat forslag til reguleringsplan.

 

 

Slik blir karakterene fordelt mellom kommunene 
De 5 % beste verdiene innen ett nøkkeltall får 
karakteren 6 - som er toppkarakteren.  

Ved å sette grensen på ca den 20. beste kommunen 
unngår vi problemet ved at det ofte er enkelte 
kommuner som ligger særlig langt unna «normalen»  
i Kommune-Norge. Det ville også være urimelig om 
det bare var én kommune som kunne få toppkarakter. 

På samme måte er grensen for bunnkarakteren 1 satt 
ved de 5 % laveste verdiene for nøkkeltallet.  

En kommune som får karakteren 3,5 har et nøkkeltall 
som er lik landsgjennomsnittet.  

Det er disse kommunene vi ofte betegner som 
«normalkommunen». Hvis en kommune mangler et 
nøkkeltall, har vi ignorert hele nøkkeltallet og 
beregnet totalscore ut fra de tallene som faktisk er 
levert.  

Spørsmål om Kommunebarometeret? Send epost til 
barometer@kommunal-rapport.no. 
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Økonomirapport 1. kvartal 2019 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Økonomirapport 1. kvartal 2019 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret tar vedlagte rapport for 1. kvartal 2019 til orientering 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Ved utgangen av hver måned produseres resultatrapport på økonomi og sykefravær. 
Månedsrapporteringen følger i stor grad malen for fremlagte kvartalsrapport, jfr vedlegg. 
Etatsleder rapporterer tilbake til rådmannen innen den 10. hver måned. Etatsleder har dialog 
internt i egne enheter i forbindelse med rapporteringen. 
Innen den 15. hver måned gir rådmannen tilbakemelding på rapporteringen til den enkelte 
etatsleder. Resultatet på økonomiutviklingen og sykefravær behandles ved et månedlig møte i 
rådmannens ledergruppe. 
 
Vedlagte rapport er bygd opp slik: 
Kap 1,  – omhandler utviklingen for Kåfjord kommune som helhet. Dette er skrevet av 
økonomileder og rådmann. Tekstdelen har hensyntatt rapporteringene fra etatene. 
 
Kap 2 – 6, - omhandler de enkelte etatene/sektorene spesielt.  
 

Vurdering 
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Det vises til vedlagte rapport, bla punktet vurdering under kap 1. Pr utgangen av 1. kvartal 
foreslås ingen budsjettregulering. Dette vil bli vurdert i rapporteringen til kommunestyrets møte 
i juni. 
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1 Kåfjord 

1.1 Kåfjord kommune 
I møte den 20.12.2018 behandlet kommunestyret sak 86/18 Budsjett 20219 - Økonomiplan 
2020 - 2022. Vedtakspunkt nr 48 fremgår det at: 
"Periodisert regnskap sammenholdt med periodisert budsjett fremlegges for kommunestyret 
kvartalsvis". 
  

Økonomirapport hele kommunen mars 4. april 

  Beskrivelse Måned 1 - 3 
(B) 

Måned 1 - 3 
(R) 

Måned 1 - 3 
(A) 

Måned 1 - 3 
(A%) 

  Kåfjord      

 Skatt på formue og 
inntekt  -14 503 000 -15 622 000 -1 119 000 8 

 Eiendomsskatt  -2 175 000 -2 101 000 74 000 -3 

 Rammetilskudd  -30 601 000 -30 841 000 -240 000 1 

 Refusjon 
sykepenger  -729 000 -1 708 000 -979 000 134 

 Andre inntekter  -15 195 000 -13 505 000 1 690 000 -11 

 SUM INNTEKTER  -63 204 000 -63 777 000 -573 000 1 

 Fast lønn  30 919 000 31 132 000 213 000 1 

 Vikarer  1 373 000 1 457 000 84 000 6 

 Vikar ved 
sykefravær  933 000 1 700 000 768 000 82 

 Vikar ved ferier  143 000 83 000 -60 000 -42 

 Ekstrahjelp  859 000 728 000 -131 000 -15 

 Overtid  349 000 371 000 22 000 6 

 Annen lønn  2 772 000 2 744 000 -28 000 -1 

 SUM LØNN  37 348 000 38 215 000 868 000 2 

 Pensjon og 
personalforsikringer  6 147 000 6 237 000 90 000 1 

 TOTALE 
LØNNSUTGIFTER  43 495 000 44 452 000 957 000 2 

 Kjøp av varer og 
tjenester  13 334 000 12 013 000 -1 321 000 -10 

 Andre utgifter  3 868 000 3 781 000 -87 000 -2 

 Betalte renter  1 930 000 628 000 -1 302 000 -67 

 Betalte avdrag  2 693 000 927 000 -1 766 000 -66 

 SUM TOTALE 
UTGIFTER  65 319 000 61 800 000 -3 519 000 -5 

 RESULTAT  2 116 000 -1 977 000 -4 092 000 -193 

Sykefravær 

Sykefraværet i 1. kavartal i år er på 11,20% som tilsvarer 1636,08 syke dagsverk. Tilsvarende 
periode i 2018 var sykefraværet på 9,04%. Økningen er på 2,16 prosentpoeng. Men i ren 
prosentutregning så er økningen fra 9,04 til 11,20 på 23,89%. 
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Avvik 

Avvik sykefravær 
For å oppnå størst mulig nærvær er det en rekke etablerte oppfølgningstiltak: 

 Nærværsgrupper innen oppvekst o gomsorg, tettsamarbeid med NAV lokalt og Nav 
arbeidslivssenter, gjennomført miljøkartlegginger mv. 

 Ved enkelte ansvar har sykefraværet over tid vært høy. Enkelte ansvar består av svært 
få ansatte slik at fravær av en vil slå markert ut på statistikken. 

 Arbeidet med økt nærvær er godt forankret på ledernivå i samarbeid med 
hovedtillitsvalgte og verneombud. 

Avvik økonom driftsbudsjett 
Inntekter: 
Det er her samlet kommet inn nesten 0,6 millioner mer enn budsjettert. Vi ligger over på skatt 
på formye og inntekt med ca. 1,1 million mens rammetilskuddet viser en merinntekt på kr. 
240000,-. Refusjon for sykepenger er kommet inn med nesten 1 million mer enn budjettert. 
Vi henger etter på de såkalte "andre" inntektene med nesten 1,7 millioner kr. Dette har mest 
sammenheng med at det er vanskelig å periodisere disse korrekt, enn at det betyr en en reell 
inntektssvikt. 
Utgifter: 
Totalt sett så ligger utgiftene 3,5 millioner under budsjettet. Men på samme måte som avviket 
på "andre" inntekter ikke betyr en inntektssvikt så betyr eller ikke avviket i utgiftene at det er 
en reell besparelse. Også dette har i stor grad sammenheng med med periodisering. Vi har 
uansett over tid klart å få til ei bedre periodisering slik at avvikene er blitt mindre enn 
tidligere. 
Avvikene med hensyn til lønn varierer ut fra type lønn. Fast lønn viser et merforbruk på kr. 
213000,- som tilsvarer 1% av budsjettet. Når det gjelder ordinære vikarer så er merforbruket 
på kr. 84000 eller 6% av budsjettet. Det største avviket ligger på vikarerbruk ved sykefravær. 
Det er det er merforbruk på kr. 768000,- som tilsier et merforbruk på 82%. Denne 
overskridelsen må vurderes opp mot refusjon sykepenger som viser en en merinntekt som 
overstiger merforbruket på vikarer med kr. 211000,-. 
Vikar ved ferier har et mindre forbruk på kr. 60000,-, mens ekstrahjelp har et mindre forbruk 
på kr. 131000,-. Overtid har et mer forbruk på kr. 22000.- 
Totalt sett er merforbruket på lønn etter pensjon på kr. 957 000,- som innebærer en 
overskridelse av budsjettet med 2%. Når det da tas hensyn til refusjon sykepenger så er i 
realiteten lønnsforbruket  i henhold til budsjett. 
Variasjonen i lønnsforbruk mellom etatene er slik: 

 Sentraladministrasjonen - mindreforbruk kr. 337000,- 
 Oppvekst - merforbruk kr. 399000,- 
 Omsorg - merforbruk kr. 360000,- 
 Utvikling - mindreforbruk kr. 90000,- 
 Drift - merforbruk kr. 51000,-. 

Kjøp av varer og tjenester viser et mindre forbruk på 1,3 millioner. "Andre utgifter" har et 
mindre forbruk på kr. 87000,-. 
Renter og avdrag har et samlet mindre forbruk på vel 3 millioner. Disse postene er ikke 
periodisert ut fra betalingstidspunkter og indikerer ikke en besparelse. 
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Avvik økonomi kapitalbudsjett 
Det er ved utgangen av mars investert for 5,2 mill. kroner. Årets planlagte investeringer er på 
28,2 mill. kr. 
  
  

Tiltak, oppfølging mv 

Kommunestryret har forutsatt uspesifiserte innsparinger innenfor sektorene slik: 
Sentraladministrasjonen kr. 250000,- 

 Oppvekst kr. 0,- 
 Omsorg (-200000,-) 
 Utvikling kr. 125000,- 
 Drift kr. 225000,-. 

Dette innebærer at hver enkelt etat må finne dekning for disse beløpene i sine budsjetter i 
løpet av året. Når det gjelder etat for Omsorg så er det lagt inn en bevilgning på kr. 200 000,- i 
stedet for en innsparing. Men samtidig så er det forutsatt at egenandelene øker med 0,5 
millioner utover det som er budsjettert. Om disse to beløpene sees opp mot hverandre så har 
etaten en utfordring på kr. 300 000,- som det må finnes dekning for. 
  

Vurdering 

Sykefraværet for 1. kvartal sammenlignet mot samme periode i 2018 viser en negativ 
utvikling. Resultatkravet på årsbasis (2029) er like under 7 %. Avviket vurderes til å være 
betydelig. Av rapporteringen fra de ulike sektorene fremgår det hvilke enheter som har 
særlige utfordringer. Sykefraværet er under kontinuerlig oppfølgning. Ulike tiltak er iverksatt 
eller vurderes iverksatt men det er alltid usikkerhet om man oppnår ønskede virkninger. 
Sammenlignet med tidligere år så synes økonomien å være under kontroll, dette gjelder 
spesielt lønnspostene. Avviket på sum lønn før pensjon pr. 1. kvartal 2018 var på nær 2,9 mill 
kroner. Det er likevel utfordringer også i 2019 knyttet til budsjettposten fast lønn innenfor 
etatene helse/omsorg og oppvekst. Avvikene er tydelig mellom budsjett og regnskap, etatene 
må gjøre tilpasninger innen egne enheter for å oppnå balanse. 
Muligheten for  at introkusjonsprogtrammet etter søknad fra den enkelte, kan utvides med 
endat ett år vil utvilsomt medføre utgiftsøkning som budsjettet ikke har tatt høyde for. 
Flyktningetjenestens foreløpige beregninger av økte kostnader for 2019 er i overkant på kr. 
600.000. Dette skal undersøkes nærmere før tiltak iverksettes, eks sak om budsjettregulering. 
Manglende budsjettdekning for vaskeritjenesten, helse-/omsorg, er utfordrende. Det legges 
opp til at denne utfordringen løses innen sektorens egne økonomiske rammer, eks regulering 
av de ulike ansvarene. 
Budsjettet for 2019 er stramt. Resultat så langt, (1. kvartal ), ser ut til å være i balanse totalt 
sett. Ny rapport vil fremlegges til kommunestyrets møte i juni. Da vil grunnlaget være årets 5 
første måneder og slikt sett gi et sikrere vurderingsgrunnlag. 
Rådmannens ledergruppe jobber kontinuerlig med å få forbruket i kommunen i henhold til 
budsjettene 

Politiske vedtak 
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2 SENTRALADMINISTRASJONEN 

2.1 Sektor 

Økonomirapport sektor mars 4. april 

  Beskrivelse Måned 1 - 3 
(B) 

Måned 1 - 3 
(R) 

Måned 1 - 3 
(A) 

Måned 1 - 3 
(A%) 

  
SENTRALADMINISTRASJONEN      

 Andre inntekter  -191 000 -56 000 135 000 -71 

 SUM INNTEKTER  -191 000 -56 000 135 000 -71 

 Fast lønn  2 623 000 2 549 000 -74 000 -3 

 Vikarer  2 000 0 -2 000 -100 

 Ekstrahjelp  54 000 0 -54 000 -100 

 Overtid  7 000 7 000 -1 000 -14 

 Annen lønn  133 000 60 000 -73 000 -55 

 SUM LØNN  2 819 000 2 616 000 -204 000 -7 

 Pensjon og 
personalforsikringer  1 090 000 957 000 -133 000 -12 

 TOTALE LØNNSUTGIFTER  3 910 000 3 573 000 -337 000 -9 

 Kjøp av varer og tjenester  3 526 000 3 035 000 -491 000 -14 

 Andre utgifter  1 002 000 1 029 000 27 000 3 

 SUM TOTALE UTGIFTER  8 437 000 7 637 000 -800 000 -9 

 RESULTAT  8 246 000 7 582 000 -664 000 -8 

Månedsrapport sykefravær 

Sykefraværet i sentraladministrasjonen i første kvartal var på 0,64%. Dette tilsvarer 6 
dagsverk. Fraværet er dermed godt innenfor det akseptable. 

Avvik 

Inntektene er under budsjett med kr. 135000,-. Dette har med periodisering å gjøre og betyr 
ikke et reelt avvik. 
Samtlige lønnsposter er under budsjett og samlet mindreforbruk på lønn inklusive pensjon er 
på kr. 337000,-. 
Kjøp av varer og tjenester er under budsjett med nesten 0,5 mill. kroner. Andre utgifter er 
over med kr. 27000,- 

Tiltak, oppfølgning mv 

Sentraladministrasjonen har fått et innsparingskrav på kr. 250000,- bestemt av 
kommunestyret. Pr. idag så ligger vi godt an til å klare dette. 

Vurderinger 

Sykefravær og økonomi innenfor Sentraladministrasjonen er under kontroll. 
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3 OPPVEKST 

3.1 Sektor 

Økonomirapport sektor mars 4. april 

  Beskrivelse Måned 1 - 3 
(B) 

Måned 1 - 3 
(R) 

Måned 1 - 3 
(A) 

Måned 1 - 3 
(A%) 

  OPPVEKST      

 Refusjon 
sykepenger  -283 000 -526 000 -244 000 86 

 Andre inntekter  -4 075 000 -1 647 000 2 428 000 -60 

 SUM INNTEKTER  -4 357 000 -2 173 000 2 184 000 -50 

 Fast lønn  9 806 000 10 048 000 241 000 2 

 Vikarer  268 000 317 000 49 000 18 

 Vikar ved 
sykefravær  510 000 925 000 415 000 81 

 Vikar ved ferier  2 000 24 000 22 000 1 100 

 Ekstrahjelp  565 000 466 000 -99 000 -18 

 Overtid  26 000 55 000 29 000 112 

 Annen lønn  317 000 124 000 -193 000 -61 

 SUM LØNN  11 495 000 11 959 000 464 000 4 

 Pensjon og 
personalforsikringer  1 489 000 1 668 000 179 000 12 

 TOTALE 
LØNNSUTGIFTER  12 984 000 13 627 000 643 000 5 

 Kjøp av varer og 
tjenester  1 779 000 978 000 -800 000 -45 

 Andre utgifter  146 000 102 000 -44 000 -30 

 SUM TOTALE 
UTGIFTER  14 908 000 14 707 000 -202 000 -1 

 RESULTAT  10 551 000 12 533 000 1 983 000 19 

Månedsrapport sykefravær 

1. Kvartal 
Fossen barnehage har hatt høyt sykefravær over lang tid. For første kvartal i 2019 er 
sykefraværet på 29,1%. Skoleadministrasjonen (herunder barnevern) har hatt sykefravær på 
23, 9% i første kvartal. Olderdalen skole hadde i første kvartal et sykefravær på 11,7%, de 
øvrige virksomhetene har et sykefravær i nærheten av målsettingen på 7%. Manndalen skole 
har hatt lavt sykefravær over tid. 

Avvik 

Samlet overforbruk av fast lønn er på 241 000,- Samlet overforbruk på all lønn inkludert 
pensjon: 463 000, hvorav 415 000 er overforbruk på lønn ved sykefravær. 
Skolene går med samlet overforbruk av fast lønn på 291 000,-. Skolene har fått økte behov og 
har fått elever med hjelpebehov uten å ha fått ekstra midler - både i forhold til språk og 
helsemessige utfordringer. I tillegg har PU(helse) kuttet tidligere vedtak om helsemessig hjelp 
i skolene. Skolene imøtekommer nå nye lovkrav knyttet til § 9A på en bedre måte(målt i saker 
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hos fylkesmannen og svar på elevundersøkelsen), men det koster ekstra ressurser å få satt inn 
lovpålagte tiltak. En større andel faglærte lærere er bra, men det gir oss økte lønnsutgifter. 
Svømmeopplæringen gir ekstrautgifter slik den er organisert i dag. Det er planlagt kutt i 
skolene ved naturlig avgang. Manndalen SFO har overforbruk på lønn. Her ser det ut til at det 
er budsjettert med lavere lønnsutgifter enn det som er realiteten. 
Barnehagene og barnevernet går med balanse, men har høyt overforbruk på lønn sykefravær. 
Kulturskole og oppvekstadministrasjon går med balanse, mens voksenopplæringen har 
overforbruk på 158 000,-. Fjernundervisningen har overforbruk fast lønn på 22 000,- Her er 
inntektene svært usikre. 
Det jobbes med økt nærvær i Fossen barnehage, både på individ og systemnivå. Det lyses ut 
ekstra stillinger for å sikre forsvarlig bemanning. Vi har harr høyt sykefravær og vakanse i 
stillinger i barneverntjenesten i første kvartal. Det er lyst ut stillinger i tjenesten. 

Tiltak, oppfølgning mv 

Kutt i stillinger i skolene og voksenopplæring: Ansatte som går av med AFP som går av med 
pensjon fra juli erstattes ikke fullt ut. Forventet reduksjon med 2 stillinger. Det jobbes med å 
redusere vikarbruk og slå sammen klasser ved fravær. Voksenopplæringen skal nedstyres fra 
august 2019. Elevtallet er etterhvert så lavt at det vurderes om tilbudet kan opprettholdes i 
Kåfjord. Det ser ut til at det vil lønne seg å kjøpe opplæringen fra nabokommunene slik vi 
gjør i grunnskole for voksne. Det vil i så fall bety ytterligere kutt i stillinger, men at det 
fortsatt påløper utgifter knyttet til kjøp av tjenesten. Det må også gjøres en vurdering knyttet 
til om Kåfjord kommune greier å opprettholde fjernundervisningen i samisk. I 2018 gikk 
fjernundervisningen med underskudd. 
Barnehagene går samlet med balanse. Høyt sykefravær gir store utfordringer og det er satt i 
verk tiltak på struktur og rekruttering for å sikre forsvarlig barnehagetilbud i Fossen 
barnehage. Det må særlig gjøres grep for å rekruttere barnehagelærere med samisk og 
spesialpedagogisk kompetanse. 
Budsjetterte inntekter forventes i juni/desember. Dette er midler knyttet til samiskopplæring, 
midler fra IMDi, midler dra Udir og andre refusjoner. 
Øvrige tiltak: 

 Videreutdanning for lærere fra høsten 2019. Prosess er satt i verk og 5 lærere er 
godkjent for videreutdanning. 

 Akuttberedskap barneverntjenesten er iverksatt. Bil er kjøpt. Interkommunalt 
samarbeid om barneverntjenesten i sin helhet fra 1.1.2020 pågår. 

 Miljøfyrtårnkoordinator er ikke tilsatt ennå. Har ikke hatt ledig kapasitet til dette ute 
på skolene. Prosess knyttet til dette iverksettes i forbindelse med tilsetting neste 
skoleår. 

 Økte barnehagesatser iverksettes fra 1.4.2019. 
 Språkseminar ved Fossen barnehage blir 9. April. Foreløpig ser det ut til at vi må ta 

dette fra oppvekstbudsjettet. Prosess knyttet til endring av struktur og rekruttering er 
satt i gang. 

  

Vurderinger 

Det ser krevende ut for skolene å komme i balanse ved årets slutt. Det ser ut til at de andre 
virksomhetene skal gå i balanse. Dette forutsetter nedstyring av VO etter planen og at vi 
lykkes i arbeidet for lavere sykefravær. Det forutsettes også at forventete inntekter kommer i 
juni/desember. 
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4 OMSORG 

4.1 Sektor 

Økonomirapport sektor mars 4. april 

  Beskrivelse Måned 1 - 3 
(B) 

Måned 1 - 3 
(R) 

Måned 1 - 3 
(A) 

Måned 1 - 3 
(A%) 

  OMSORG      

 Refusjon 
sykepenger  -263 000 -949 000 -687 000 261 

 Andre inntekter  -3 218 000 -3 162 000 56 000 -2 

 SUM INNTEKTER  -3 480 000 -4 111 000 -630 000 18 

 Fast lønn  12 761 000 13 373 000 611 000 5 

 Vikarer  1 096 000 1 044 000 -52 000 -5 

 Vikar ved 
sykefravær  373 000 610 000 236 000 63 

 Vikar ved ferier  138 000 60 000 -79 000 -57 

 Ekstrahjelp  160 000 60 000 -100 000 -63 

 Overtid  238 000 250 000 12 000 5 

 Annen lønn  1 894 000 2 139 000 245 000 13 

 SUM LØNN  16 660 000 17 535 000 875 000 5 

 Pensjon og 
personalforsikringer  2 417 000 2 589 000 173 000 7 

 TOTALE 
LØNNSUTGIFTER  19 077 000 20 124 000 1 047 000 5 

 Kjøp av varer og 
tjenester  3 286 000 3 183 000 -103 000 -3 

 Andre utgifter  981 000 959 000 -23 000 -2 

 SUM TOTALE 
UTGIFTER  23 344 000 24 266 000 921 000 4 

 RESULTAT  19 864 000 20 155 000 291 000 1 

Månedsrapport sykefravær 

Sykefravær:  

 Administrasjon helse og omsorg: 0% 
 Helsestasjon: 12,1% Reduksjon fra 26% i februar 
 Legekontor:0% 
 PU: 13,8% Reduksjon fra 20,5% i februar. Omstilling og nedbemanning gir usikkerhet 

og fravær. Dette er varslet ville komme. 
 NAV: 11,9%. Ned fra 16% i februar. 
 Sykehjem: 6,05. Ned fra 9,3% forrige måned. 
 Hjemmehjelp: 0% 
 Hjemmesykepleie: 12,1%. Opp fra 11,9% i februar 

Tas opp i ledermøte helse som eget tema. Besluttet framskynding av nærværsmøte med NAV 
Arbeidslivsenter der leger, personal og ledere deltar. Gjennomføres en- til en samtaler med 
personell med stort fravær i PU. 
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Avvik 

Overordnet Helse og omsorg 
Inntekter: Avvik på kr. 630 000 over budsjett er i hovedsak stort sykefravær og mer refusjon 
av sykepenger enn budsjettert. 
Sum lønn: Avvik på kr. 875 000 over budsjett for sektoren. Her er også overforbruk på sum 
lønn i NAV og flyktningetjenesten på ca kr. 186 000 tatt med. Overforbruk på fastlønn på kr. 
611 000 for hele tjenesten. 
Resultat: Negativt avvik på kr. 291 000 over budsjett. Dette er en forbedring på kr. 571 000 
siden februar. 
Kommentarer til de viktigste postene: 
343 Vaskeri: Påløpt driftskostnader på kr. 103 000,- som ikke er budsjettert for under dette 
ansvaret. Vaskeritjenestene skulle overføres Kåfjord vekst (KV) fra 01.04.19. og det var 
planlagt at utgiften skulle tas inn som utgiftspost (kjøp av tjenester) under sykehjemmet sitt 
budsjett. Dette har blitt sjekket ut og dette er ikke ivaretatt. Pr. idag er det også usikkert om 
KV blir i stand til å overta vaskeritjenestene, så vi kan bli tvunget til å fortsette vaskeriet i 
egen regi, eller sette det bort til annen leverandør (vekstbedrift Nordreisa). Hvis vi skal 
fortsette i egen regi vil det innebære en investering på kr. 250 000 i 2 nye vaskemaskiner da 
maskinene pr. i dag er ute av drift. 
344 Kjøkken: Overforbruk på sum lønn på kr. 90 000 der overforbruk fastlønn er på kr.59000. 
På grunn av sykefravær er andelen sykepenger høy slik at resultatet er overforbruk på kun kr. 
16 000. 
345 Sykehjemmet: Inntekter kr. 833 000 lavere enn budsjettert pga forsinkelse i innbetalinger 
(ikke fakturerte egenandeler, ikke salg senger andre kommuner, manglende UNN tilskudd). 
Underforbruk på sum lønn på kr. 248 000 og negativt resultat på kr. 633 000. 
355 PU: Overforbruk på kr. 803 000 på fast lønn, og sum lønn på kr. 605 000. Stort 
sykefravær er årsak til inntekt over budsjett, og redusert vikarbruk fører til et resultat med 
overforbruk på kr. 358 00. Hvorfor så stort overforbruk fastlønn følges opp av leder med 
lønn/personal. Betydelige kutt skal gjennomføres og tiltak er under arbeid (redusert 
bemanning, velferdsteknologi) og dette er lagt inn i budsjett. Inntil tiltakene får virkning vil 
det opparbeides et overforbruk på lønnspostene som vil reduseres etter hvert. 
Hjemmetjenesten: 
Overforbruk på sum lønn på kr. 245 000 for hele tjenesten sett under ett. Resultat med 
underforbruk på kr. 62 000 er på grunn av mindre kjøp av tjenester og sykelønnsrefusjon. 
Sammenslåing av ansvar 330, 370 og 371 og endring av turnus er foretatt (budsjett-tall flyttet 
til 371) men påløpte kostnader blir fortsatt ført på "de gamle" postene), så resultatet er 
beregnet manuelt og er med forbehold. Det arbeides for å få samordnet turnusarbeidet for 
hjemmetjenesten med sykehjem/PU for mer bruk av personell på tvers. 
347 Hjemmesykepleien: Overforbruk fastlønn kr. 291 000 og sum lønn 452 000.. Hvorfor så 
stort overforbruk fastlønn følges opp av leder med lønn/personal. 

Tiltak, oppfølgning mv 

Sykefravær: Fortsatt høyt fravær vil forventes i PU under perioden med omstilling. Ellers 
forventes at iverksatte tiltak vil gi nedgang på sikt. 
Økonomi: Under forutsetning av at man får gjennomført de planlagte og omfattende 
omstillingstiltak på PU raskt nok er det ikke noe hittil som skal tilsi at man ikke skal kunne nå 
målet om budsjettbalanse i 2019. 
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Vurderinger 

Vurderinger gitt i tilknytning til avsnittene foran 
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5 UTVIKLING 

5.1 Sektor 

Økonomirapport sektor mars 4. april 

  Beskrivelse Måned 1 - 3 
(B) 

Måned 1 - 3 
(R) 

Måned 1 - 3 
(A) 

Måned 1 - 3 
(A%) 

  UTVIKLING      

 Refusjon 
sykepenger  0 -17 000 -17 000 0 

 Andre inntekter  -3 119 000 -4 164 000 -1 045 000 34 

 SUM INNTEKTER  -3 119 000 -4 181 000 -1 062 000 34 

 Fast lønn  2 481 000 1 951 000 -530 000 -21 

 Vikarer  4 000 12 000 8 000 200 

 Vikar ved 
sykefravær  0 53 000 53 000 0 

 Ekstrahjelp  80 000 163 000 83 000 104 

 Overtid  1 000 8 000 7 000 700 

 Annen lønn  41 000 70 000 29 000 71 

 SUM LØNN  2 606 000 2 256 000 -350 000 -13 

 Pensjon og 
personalforsikringer  484 000 412 000 -73 000 -15 

 TOTALE 
LØNNSUTGIFTER  3 090 000 2 667 000 -423 000 -14 

 Kjøp av varer og 
tjenester  1 019 000 904 000 -115 000 -11 

 Andre utgifter  845 000 806 000 -38 000 -4 

 SUM TOTALE 
UTGIFTER  4 954 000 4 377 000 -577 000 -12 

 RESULTAT  1 835 000 196 000 -1 639 000 -89 

Månedsrapport sykefravær 

På utvikling administrasjon holdes sykefraværet på grønt nivå, og er på ca 4,3%. Når det 
gjelder språksenteret er det per dato kun 200 % stilling i drift og prosentandelen kan synes å 
være i gul sone. Med så begrenset bemanning er det ikke alarmerende med 5,3% fravær. 
På folkebibliotektjensten er vi i rød sone. Med 2,5 årsverk og en med skade blir derfor 
fraværsprosenten høy, ca 27%. Her er vedkommende nå kun delvis sykemeldt og tjenesten 
fungerer med å ta inn vikar på timesbasis 

Avvik 

 Lønn og refusjon sykepenger: 
Totale lønnsutgifter viser et mindreforbruk på kr 428 000,-. Årsaken er at vi forsatt har 
stilling på plan og på ungdomsklubb ubesatt. Planlegger jobber kun på timebasis, og 
vil ikke tiltre stillingen i 100 % før i juni. På ungdomsklubb har vi ikke mulighet til å 
tilsette i en 40% stilling (som er budsjettert), da vi ikke har ledige lokaler og må leie. 
Vi kan derfor kun tilby 20%. Stillingsinnehaver på klubb per i dag har 80 % stilling og 
har fortrinnsrett til utvidelse av sin stilling. Refusjoner sykepenger er trolig ikke helt 
oppdatert. Summen er ikke endret fra forrige rapporteringsperiode. 

103



Økonomirapport 1.kvartal 2019 13(16)

 Andre inntekter: 
Utvikling har en mer inntekt på kr. 1 034 000,-. Dette er overføringer fra Sametinget 
til samiske språktiltak og språksenter. 

 Kjøp av varer og tjenester: 
På kjøp av varer og tjenester er vi tilnærmet i balanse budsjettmessig. Vi har et lite 
mindreforbruk, men dette jevner seg ut utover høsten. 

 
Utvikling har et foreløpig driftsresultat på 1,6 millioner kroner. 

Tiltak, oppfølgning mv 

Fraværsoppfølging. Tas kontinuerlig. Ingen spesielle forhold. En sykemelding pågår, ikke 
arbeidplassrelatert. 
Ellers er det noe korttidsfravær i avdelingen, men ikke noe som krever særskilt oppfølging. 
Økonomikontroll tas jevnlig. Det er ikke noen spesielle tiltak iverksatt. 
På lønn er der registrert feil i oppsett sett opp mot budsjett. Dette skal korrigeres til neste 
rapport. 
Det er tatt inn vikar for sykemelding innen bibliotektjensten, på timesbasis. 
Det er registrert bruk av ekstrahjelp med samlet kr 163 000,-. Dette er ikke korrekt. Her er det 
snakk om prosjektmidler fra Sametinget som omhandler to prosjekt som administreres av 
oppvekstetaten. Her er to ulike prosjekt, hvor lønn til to prosjektansatte tas på vårt budsjett, 
ansvar 435. Dette er en 40 % stilling og en 80% stilling som rapporterer til oppvekstleder. Det 
er bedt om at det også lages budsjettdekning på lønn for dette og at det korrigeres til prosjekt. 
Tidligere år (2018) var dette belastet poster på oppvekstbudsjettet. 
Posten annen lønn viser også et avvik på nesten 30 tusen. I all hovedsak gjelder dette lønn 
lærling, møtegodtgjørelse, telefongodtgjøringer og bilgodtgjøring. I utgangspunktet var ikke 
lærling budsjettert inn på utvikling. 

Vurderinger 

Når korrigeringer som nevnt overfor er gjennomført er der ellers ingen særskilte utfordringer 
slik etatsleder opplever dette på kapittel 4 Utvikling. 
Personalforvaltning og økonomistyring har høyt fokus fra ledelsens side. 
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6 DRIFT 

6.1 Sektor 

Økonomirapport sektor mars 4. april 

  Beskrivelse Måned 1 - 3 
(B) 

Måned 1 - 3 
(R) 

Måned 1 - 3 
(A) 

Måned 1 - 3 
(A%) 

  DRIFT      

 Refusjon 
sykepenger  -184 000 -215 000 -31 000 17 

 Andre inntekter  -2 723 000 -2 176 000 546 000 -20 

 SUM INNTEKTER  -2 907 000 -2 392 000 515 000 -18 

 Fast lønn  3 247 000 3 212 000 -35 000 -1 

 Vikarer  4 000 84 000 80 000 2 000 

 Vikar ved 
sykefravær  49 000 113 000 64 000 131 

 Vikar ved ferier  3 000 0 -3 000 -100 

 Ekstrahjelp  0 39 000 39 000 0 

 Overtid  76 000 50 000 -26 000 -34 

 Annen lønn  388 000 352 000 -36 000 -9 

 SUM LØNN  3 768 000 3 850 000 83 000 2 

 Pensjon og 
personalforsikringer  666 000 665 000 -1 000 0 

 TOTALE 
LØNNSUTGIFTER  4 434 000 4 516 000 82 000 2 

 Kjøp av varer og 
tjenester  3 719 000 3 887 000 168 000 5 

 Andre utgifter  653 000 827 000 174 000 27 

 SUM TOTALE 
UTGIFTER  8 806 000 9 230 000 425 000 5 

 RESULTAT  5 899 000 6 838 000 940 000 16 

Månedsrapport sykefravær 

Teknisk avdeling har lavt fravær for saksbehandlere. Her er vi i trygg grønn sone, og har bare 
2% fravær. 
Vaktmester- og renholdstjenesten har høyt fravær første kvartal, på 14,7%. Her har vi 
langtidssykemeldte på tilsammen 150 % stilling, som ventelig ikke kommer tilbake til sin 
stilling. Øvrig har vi også en del fravær, spesielt innen renhold på helsesenter og på noen av 
barnehagene våre. 
På vann og avløp har vi også høyt fravær, hele 17,3%. Avdelingen er liten slik at når et par 
personer har fravær merkes dette godt på prosentandelen. 
Fravær innen teknisk sliter på ansatte, økonomisk og er meget uheldig sett ut fra samhandling 
og tjenestekvalitet. 

Avvik 

Lønn og refusjon sykepenger 
Rapporten viser et overforbruk på totale lønnsutgifter på kr 83.000,-. Posten fast lønn viser et 
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lite overskudd. Posten ekstrahjelp er urørt fra forrige periode da dette gjelder forlengelse av et 
prosjekt på vann/avløp. Overforbruket kommer på postene vikar; kr 80 000,- og vikar ved 
sykefravær; kr 64 000,-. 
Posten "Vikar" er en oppsamlingspost for blant annet vikar ved annet fravær. Men her inngår 
også vakttillegg for teknisk vakt og brannvakt (ved helg og helligdager) og fravær som ikke 
skyldes sykdom. Denne posten fordeles på vann, avløp, veg, helsebygg og brann. Denne er 
delvis budsjettert på post for vakt (som inngår i samleposten "Annen lønn". Dette utgjør 
halvdelen av overskridelsene på denne posten. Det øvrige er fravær blant renholdere 
(helsesenteret i jula 2018) som må dekkes opp. 
Posten "Vikar ved sykefravær" har overskridelser på 64 tusen. Vi budsjetterer minimalt med 
vikar sykefravær. Hele området gjelder sykefravær blant renholdere hvor det må tas inn vikar. 
Her er to av disse langtidssykemeldt og en person vil ventelig ikke komme tilbake til ordinær 
jobb. Fraværet er hovedsakelig på helsesenteret, og to av barnehagene våre. En god del av 
dette vil dekkes opp av refusjoner sykefravær. 
Refusjoner sykefravær er på etterskudd rapporteringsmessig opplyser lønn og 
personalavdelingen. Drift skal ha refusjoner som ennå ikke er regnskapsført. 

 Andre inntekter 
På inntektssiden registrerer vi inntektssvikt på kr 546 000,-. 

På dette området har vi på avløp 62 tusen i mindreinntekt, 60 tusen på havneleie, 195 tusen på 
inntekt last over kai-inntekter Kåfjord rådhus 44 tusen, Trollvik skole med 131 tusen, Kåfjord 
helsesenter med 102 tusen. Noen enkle poster har mindre merinntekter. Trollvik skole er ennå 
ikke utleid. Her er vi i forhandlinger om utleie. Det som ønsket leid er administrasjonsfløy. Vi 
har tilbudt leie kr 1500 per m2 inkl vaktmester og renhold, noe ønsket leietaker mener er for 
høyt. Det er noe usikkerhet rundt inntektssiden, da særlig på last over kai og leieinntekter 
Trollvik skole. Dette mener etatsleder kan være for høyt budsjettert. Dette området må følges 
ekstra nøye med utover året, og det vil da måtte få konsekvenser for driften dersom det blir 
stor svikt på inntektssiden. 

 Kjøp av varer og tjenester og andre utgifter 
Her opplever vi en bedring i situasjonen fra forrige måned. Ved utgangen av februar 
hadde drift et merforbruk på 217 tusen. Må ved utgangen av mars har posten kjøp av 
varer og tjenester et merforbruk på 168 tusen. 

Det er en del positive tall å spore på budsjettet, men på drift av kommunale veier er det et 
merforbruk alene på kr 506 tusen. Dette vil jevne seg ut utover året, da det er 
vintervedlikeholdet som er mest kostnadskrevende. 
Vi ser også at isbrytertjenesten har et merforbruk på 255 tusen per utgangen av mars. Dette 
skal jevne seg ut ved årets utgang, da sesongen utløper 15 april, og ikke tar til før 
beredskapsperiode senhøstes. 
Foreløpig mener vi her ikke er grunn til uro på kostnadssiden på drift. 
Samlet sett har driftsavdelinga et samlet underskudd på 940 tusen. Dette ventes redusert når 
vintervedlikehold og isbryting opphører i løpet av mars/april, og forventes å vises på 
rapportering for mai/juni. 

Tiltak, oppfølgning mv 

Fraværsoppfølging: 
Som ordinært, og i tråd med oppfølgingsrutiner. Inntak av vikarer må forsøkes holdes på et 
minimum fortsatt 
Økonomi: 
Det må holdes særlig fokus på to områder: Inntekter og lønnsposter. Dersom det blir 
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vedvarende inntektssvikt må kostnadsnivået ned. Fra etatsleders side bemerkes at det uheldig 
å budsjettere med inntekter som ikke er konkrete. derfor ble det ikke satt inn inntekt på utleie 
Trollvik skole fra administrasjonens side. Videre kan det for året være satt for høyt 
inntektsmål på last over kai. Kåfjord kommunen har over tid hatt det meget gunstig med det er 
som følge av utbyggingsprosjekt i regi av Statens vegvesen. Disse inntekter vil minske 
betydelig. Og det er en utrygghet i om kommunen fortsatt har satt dette for høyt. Dette må 
følges opp meget nøye fremover. Nå vet vi også at dette er en aktivitet som skjer i all 
hovedsak i sommerhalvåret (veibygging og asfaltlegging), slik at det ennå er tidlig å 
konkludere med noe. 
Lønnsbudsjett er alltid vanskelig å budsjettere i perioder hvor det er stor slitasje på 
enkeltgrupper ansatte og derav høyt sykefravær. Her blir sykefraværsoppfølging viktig i tiden 
fremover. På drift må det vurderes bemanning ut fra om ansatte har helse til å stå i de 
stillinger de er satt i, særlig med tanke på at kommunen har oppgaver og tjenester som skal 
utføres. 
Annet: 

 Gjennomført to møter i driftsutvalget. Kommende møte er 29. april. 
 Saker som er etterspurt omhandler: 
 Revisjon scooterløyper 
 Klimarapportering 
 Trafikksikkerhet - informasjon om prosess 
 Småbåthavner, fritid og fiskeri: informasjon om antall plasser og priser i alle havner 

Vurderinger 

Arbeidet med styring og ledelse er krevende i ett år med store oppgaver i form av flytting til 
nytt helsetun, med reduksjon i bemanning og øvrig nedstyring (kostnadskutt). 
Ledelsesressursen er begrenset. 
Men, inntil videre kan budsjettet holde. Vi mener at det skal være mulig å drifte innenfor gitt 
budsjettrammer, men her er marginale marginer, og det kan oppleves som å styre på en 
knivegg. Vi har utfordringer, men fram mot våren (etter mai) vil avdelinga kunne ha større 
forutsetning for å se om de usikkerhetsmomenter og de muligheter vi ser slår inn positivt for 
drift. Det er størst usikkerhet med tanke på inntekter, og da særlig last over kai. De øvrige 
inntekter, fra vann og avløp, forventes mer korrekt budsjettert.
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/1630 -35 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Elisabeth Gulbrandsen 

Dato:                 08.03.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
2/19 Barnas Kommunestyre 27.03.2019 
11/19 Hovedutvalg oppvekst og omsorg 18.03.2019 
17/19 Hovedutvalg oppvekst og omsorg 12.04.2019 
11/19 Kåfjord kommunestyre 23.04.2019 

 

Gratis skolelunch for elever i Kåfjordskolene 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 12.04.2019  

Behandling: 
Det ønskes at saken utredes videre, der man ser på mulighet for elevbedrift og om helsesenterets 
storkjøkken eller Senter for nordlige folk kan bidra. Hva kreves med varm mat og kald mat? 
Saksframlegget skal inneholde prisoverslag.  
 
Det ventes også på svar fra fylkesmannen på prosjektskjønnsmidler. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Det ønskes at saken utredes videre, der man ser på mulighet for elevbedrift og om helsesenterets 
storkjøkken eller Senter for nordlige folk kan bidra. Hva kreves med varm mat og kald mat? 
Saksframlegget skal inneholde prisoverslag.  
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Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 18.03.2019  

Behandling: 
Saken skal behandles i barnas kommunestyre før den skal opp i HOO. Saken utsettes til neste 
HOO.  
 

Vedtak: 
Saken skal behandles i barnas kommunestyre før den skal opp i HOO. Saken utsettes til neste 
HOO.  
 
 
 
 

Saksprotokoll i Barnas Kommunestyre- 27.03.2019  

Behandling: 
IK-skole legger fram at de har skolelunsj. Det skaper samhold på skolen og gir godt kosthold. 
Lunsjen er for det meste brødmat og enkelte dager med varm mat. Maten er sunn og 
allergivennlig. IK-skolen prøvde å spise samlet med alle på skolen, men det det fungerer best å 
spise i klassen. Det er en ansatt som lager lunsjen. 
Representant fra Manndalen skole legger fram uttalelse fra elevråd og ansatte ved Manndalen 
skole. 
Representant fra Olderdalen skole legger fram uttalelse fra elevråd og ansatte ved Olderdalen 
skole. 
Ordføreren synes dette er en viktig sak. Det er positivt for læringsmiljø og læringsresultat. 
Skolene kan finne lokale løsninger og noen innkjøp kan gjøres. Det er lagt av midler til 
oppussing av Olderdalen skole sitt skolekjøkken. Det bør være lunsj hver dag. Det behøver ikke 
være varm mat. 
 
Barnas kommunestyre ber administrasjonen jobbe videre med saken og fremme saken for 
kommunestyret. Barnas kommunestyre ber administrasjonene søke prosjetsmidler.  
Det tas sikte på at det serveres skolelunsj fra skoleåret 2019/20.  
 
Saken ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Barnas kommunestyre ber administrasjonen jobbe videre med saken og fremme saken for 
kommunestyret. Barnas kommunestyre ber administrasjonene søke prosjetsmidler.  
Det tas sikte på at det serveres skolelunsj fra skoleåret 2019/20.  
 
 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Saken legges frem uten innstilling 
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Saksopplysninger 
Bakgrunn: I barnas kommunestyre 14.11.18 la elevrådet fra Manndalen skole fram sak om 
varm mat på skolen. Elevrådet i Manndalen la fram følgende: 
Elevene blir mindre sliten og får bedre konsentrasjon dersom de spiser ordentlig. Alle ville fått 
tilgang til ordentlig mat. Det vil bli mindre uro og mindre erting. Det vil bli mer sosialt når 
elevene spiser sammen.  
Ordføreren synes dette er en viktig sak og oppfordrer elevrådene til å jobbe videre med å 
vurdere hvilke måter dette kan organiseres på. Kan man bruke elevbedrift? Kan elevene få varm 
mat en gang i uka. Hvilke lokaler kan brukes? Forslag legges fram på neste barnas 
kommunestyre som er i mars. Det skal lages et overslag over hvor mye en ordning med lunsj vil 
koste og om det finnes muligheter for å søke midler til dette. Det fremmes sak for 
kommunestyret som en prøveordning.  
Barnas kommunestyre vedtok oppvekst se på ordninger for lunsj i skolene fra høsten 2019 og at 
forslag legges fram på neste barnas kommunestyre som er i mars. Det skal lages et overslag over 
hvor mye en ordning med lunsj vil koste og om det finnes muligheter for å søke midler til dette. 
Det fremmes sak for kommunestyret som en prøveordning. 
 
Saksutredning 
 

Innhold 
Uttalelse fra Manndalen skoles elevråd: ...............................................................................................1 

Uttalelse fra Olderdalen skoles elevråd: ...............................................................................................2 

Uttalelse fra ansatte ved Manndalen skole: ..........................................................................................3 

Uttalelse fra ansatte ved Olderdalen skole: ..........................................................................................4 

Eksempel fra Lyngen kommune ...........................................................................................................5 

Støtteordninger for dette .......................................................................................................................5 

Overslag over kostnader: ......................................................................................................................5 

Vedlegg: ................................................................................................................................................5 

 

Uttalelse fra Manndalen skoles elevråd: 

Referat fra elevrådsmøte ved Manndalen skole den 20.02.2019 kl. 0900 
 
Sak 4/19 
Tilstede: Thelma, Kayla, Linnea, Tuva, Tilde, Ingeborg, Marina 
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Spørreundersøkelse med svarfrist 20. februar: (Skal lages sak til barnas kommunestyre den 20. 
mars)  
 1. Hvilke fasiliteter er det på deres skole for å lage skolelunsj: 
På Manndalen skole har vi skolekjøkken som må være godkjent for  matlaging for hele skolen. 
Det trenges ekstra utstyr som steamer og kjøleskap/kjølerom. Slike fasiliteter finnes på aja 
kjøkkenet. Der er også stor spisesal hvor det er plass til alle elever samtidig. 
(rom, utstyr ol) 
2. Er det behov for utbedringer? 
Ja, Hvis det skal være på skolen så trenges det utbedringer (felles spiserom og kjøkken). Hvis 
det skal være på sentre trenges det ikke.  
3. Hvordan ser dere for dere at dette kan gjennomføres i praksis?  
(Hvem skal gjøre hva?) 
-Skal noen ansettes? Ansette  en kokk 
-Elevbedrift? Valgfag (usikker hvor mange som velger det faget). Elevene rydder sjøl (fat og 
kopp og sånt).  
-Hvem skal handle inn? Ansatt. Dem som skal lage maten.  
-Hvem skal lage maten? På skolen: 1.Ansatt. 2. Eller elevene i valgfaget med ansvarlig lærer.  
3. På senteret: kafeen. 
-Hvor ofte bør det serveres lunsj? Fra to ganger i uka til hver dag i uka, avhengig av budsjettet 
(om det er senteret eller skolen som lager mat). 
-Hvilken type mat skal serveres? Sunn mat. Varmmat. Fisk og kjøtt. Allergivennlig mat til de 
som trenger det. 
-Hvem synes dere skal få lunsj? Alle på skolen.  
-Hva mener foreldrene deres om skolelunsj(FAU)? Foreldrene støtter.  
-Hva mener de ansatte på din skole? Det kommer et eget svar fra ansatte 
  
Andre ting knyttet til skolelunsj? Elever ønsker juice og sjokolademelk i tillegg til skolemelk 
som drikke 
  
Møte hevet kl.09.55 
Referent Ingeborg 
 

Uttalelse fra Olderdalen skoles elevråd: 

 
Elevrådet på Barneskolen og Ungdomsskolen har hatt et felles elevrådsmøte i denne saken. 
Vi har elevrådsrepresentanter i alle klassene på skolen. 
Følgende svar er gitt på spørsmålene under:   
 
Hvilke fasiliteter er det på deres skole for å lage skolelunsj: 

- Skolen har to fasiliteter til dette. SFO og Mat og Helse rommet. 
(rom, utstyr ol) 
Er det behov for utbedringer? 

- Ja. I hvert fall på Mat og Helserommet som må totalrenoveres. Men SFO trenger også en 
oppussing om vi skal bruke det som skolelunsj rom. 
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Hvordan ser dere for dere at dette kan gjennomføres i praksis? 
- Mat og Helserommet må totalrenoveres senest i sommer, slik at det kan tas i bruk ved 

skolestart i august 2019. Dette arbeidet må Kommunens vaktmestere gjøre.  
Skal noen ansettes? 

- Nei, vi mener kommunen skal gjøre dette arbeidet. 
Elevbedrift 

- Kan være en ide. Maten kan jo kjøpes fra Kåfjord vekst. Men vi trenger penger. Ellers så 
er det jo ikke gratis skolelunsj 

Hvem skal handle inn? 
- Om vi skal ha elevbedrift så må det være de som driver elevbedriften.  

Hvem skal lage maten? 
- Til høsten skal vi ha mat og helse i 6/7 klasse og i 8/9 kl. De kan lage maten til de andre 

elevene.  
Hvor ofte bør det serveres lunsj? 

- 2 ganger per uke 
Hvilken type mat skal serveres? 

- Ikke usunn mat. Vi må lage mat som er gluten og laktosefri.  
- Vi kan lage sunne bagetter, pizza med ananas (grønnsaker m/ kjøttdeig og tomater), Taco 

og sunne hamburgere. 
Hvem synes dere skal få lunsj? 

- Alle på skolen, fra 1. – 10 klasse 
Hva mener foreldrene deres om skolelunsj(FAU)? 

- Vi tror at foreldrene blir positive til dette. Da trenger de ikke lage lunsjpakke. 
Hva mener de ansatte på din skole? 

- Vet ikke sikkert 
Andre ting knyttet til skolelunsj? 
      -     Det er viktig med hygiene 

- Vi må ha dispensere ved inngangsdøren til Mat og helse rommet.  
- De som lager mat må bruke hansker og hårstrikk om de har langt hår.  
- De må lages så mye mat at elevene opplever at de blir mette. 

 
Olderdalen skole den 21/2, 2019 
 
Hilsen:  
Alle medlemmene av Barneskolens - og  
Ungdomsskolens elevråd på Olderdalen skole. 
 
Sekretær  
Anette Seppälä 
 
 
 

Uttalelse fra ansatte ved Manndalen skole: 

Gratis skolelunsj – felles uttalelse fra personalet på Manndalen skole 

112



 
Undervisningspersonalet ved Manndalen skole mener at gratis skolelunsj i utgangspunktet er en 
god ide, men vi mener at det ikke må gå på bekostning av skolens tildelte ressurser. Tilbudet må 
ikke føre til reduserte stillinger i skolen, eller redusert budsjett til læremidler og annet utstyr. 
Lunsjen bør finansieres eksternt, (ikke på oppvekst og omsorg sitt budsjett). Den bør driftes av 
en egen kommunal eller privat virksomhet, eksempelvis storkjøkkenet på det nye helsesenteret i 
Birtavarre eller kjøkkenet på Ája Gáfedat.  
 
Skoledagen må forlenges slik at det blir nok tid for alle å spise. En forlengelse av skoledagen vil 
evt. bli et spørsmål om arbeidstid for lærere, og det må det forhandles om.  
 
Manndalen skole har ikke fasiliteter eller utstyr til å lage varm mat til 90-100 mennesker. 
Dersom vi deler opp elevene trinnvis, har vi mulighet for bespisning av maks 20 elever på 
skolekjøkkenet. Det vil være behov for utbedring av skolekjøkkenet for å få til en 
tildfredstillende matsal/kantine. Det kan også bli behov for å bygge et lite kjøkken på 
ungdomskolen, avhengig av organisering av tilbudet. Det vil være nødvendig å kjøpe inn div. 
kjøkkenutstyr, og en steamer. Vi vil også trenge bedre lagringskapasitet, bla. kjølerom/fryser.  
 
Det optimale er at maten lages på forhånd et annet sted og blir kjørt ut til skolen/e. Dette på 
grunn av krav til matproduksjon, hygiene og egnede lokaler og utstyr. Dersom det ikke lar seg 
gjøre å bringe mat til skolen, må det ansettes egen ansvarlig på hver skole for innkjøp, matlaging 
og renhold.  
 
Dersom en elevbedrift skal ha ansvar for dette, vil tilbudet bli sterkt redusert. Arbeidslivsfag og 
valgfaget Innsats for andre er små fag som potensielt kan drifte et slikt prosjekt, men fagene har 
bare 2 undervisningstimer per uke. Det er ikke nok til å drifte et så stort prosjekt som gratis 
skolelunsj for alle elever vil være, siden det vil kreve mye tid til planlegging og budsjettering, 
innkjøp, gjennomføring og etterarbeid.  
 
Det bør ideelt sett serveres lunsj hver dag, men det er avhengig av hvordan tilbudet evt. skal 
organiseres. Maten som serveres må være variert, sunn og næringsrik, helst varm mat hver dag.  
 
Alle elever og ansvarlige lærere på skolen bør få tilbud om skolelunsj. Dette tilbudet skal være 
gratis for alle.  
 
Håndtering av matavfallet må avklares.  
 
 
 

Uttalelse fra ansatte ved Olderdalen skole: 

 
Gratis skolelunsj –  uttalelse fra personalet på Olderdalen skole 
Personalet ved Olderdalen skole er i utgangspunktet positiv til gratis skolelunsj, og ser det positive 
i å ha felles lunsj på skolen. Men vi stiller spørsmål ved om det går på bekostning av noe, og 
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eventuelt hva? Vi mener at en slik felles lunsj ikke kan tas fra oppvekstbudsjettet som allerede er 
stramt, men at det eventuelt må dekkes av prosjektmidler/andre midler. 
 
Pr i dag har ikke Olderdalen skole fasiliteter, lokale eller utstyr tilgjengelig for å tilberede og 
servere en slik felles lunsj. Vi har et skolekjøkken som pr. i dag ikke er egnet, og som står på 
prioritert liste over renovering. Rommet kan slik den er i dag ikke brukes, og vil ikke være 
tilgjengelig før en eventuell renovering er gjennomført. 
 
Personalmøte torsdag 210219 
Olderdalen skole 
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Eksempel fra Lyngen kommune 

Vi har undersøkt hvilke løsning de har i Lyngen kommune. Det serveres ikke varm mat, men et 
skolemåltid på hver av skolene. Lyngen kommune budsjetterer med kr 400 000, noe som 
tilsvarer litt over 10 kr per elev per dag. I tillegg har Lyngen kommune ca. 1 stiling til sammen 
på de tre skolene som tilrettelegger for måltidene(fagarbeidere). 
  
 
 
 
Støtteordninger for dette: 
Det finnes ingen offentlige støtteordninger for skolelunsj. 
 

Overslag over kostnader: 

Dersom Kåfjord kommune legger seg på omtrent samme utgiftsramme som Lyngen kommune 
(kald mat) vil utgiftene bli 
 
Årlige fellesutgifter: 
Utgift på 12,- pr dag/elev for våre 152 elever i 190 skoledager: 346 560,- 
Lønn inkl. pensjonsutgifter for 33% stilling fagarbeider (årslønn inkl pensj.500 000,-)pr skole: 
330 000,-.  
 
Samlede årlige utgifter:  
Lønn inkl pensjon: 330 000,- 
Utgift pr elev:        346 000,- 
Samlet:                  776 000,- 
 
 
 
Investeringsbehov Manndalen skole: 
Steamer 
Kjøleskap/kjølerom 
Utbedringer skolekjøkken (dersom senteret ikke kan brukes) 
Løsning matavfall 
 
Investeringsbehov Olderdalen skole: 
Utbedringer skolekjøkken (allerede i budsjett) 
Kjøleskap/steamer 
Dispensere 
Løsning matavfall 
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Mulighet for å søke prosjektskjønnsmidler 

 
Fylkesmannen lyser ut prosjektskjønnsmidler 2019 
Fylkesmannen har 27.02. utlyst prosjektskjønnsmidler til kommunene.  
Kåfjord kommune kan søke om midler fra dette til å prøve ut modeller for skolemåltid. 
NB! Søknadsfristen er satt til 1.4.2019.  
 
Fylkesmannen i Trøndelag har som en av sine oppgaver innenfor aldersgruppen 0-24 år valgt å 
satse på skolemåltid. Dette for å bidra til at barn og unge sikres sunn og næringsrik mat i løpet 
av skoledagen. Fylkesmannen der har mål om at satsingen kan gi bedre læringsmiljø, sosial 
utjevning og være forebyggende i et folkehelseperspektiv. Sist høst ble kommuner i 
Trøndelag tildelt skjønnsmidler for prøve ut ulike modeller for skolemåltid. 
 
Fylkesmannen i Troms og Finnmarkskriver følgende: Det er i år 3 prioriterte områder som er i 
fokus for søknad om midler. Innledningsvis gir brevet en viktig føring om at embetet i 2019 
ønsker «å støtte færre, men større prosjekt, der flere kommuner går sammen om å søke 
prosjektskjønn». Dette innebærer at dere bør tenke interkommunalt samarbeid for å oppnå støtte. 
Det kan søkes om halvparten av utgiftene. Kommunen må ha en egeninnsats på 50%. 
Hovedsatsingsområdene for 2019 er: 
 

A. Barn og Unge (0-24-samarbeid) 
B. Digitalisering 
C. Interkommunalt samarbeid, spesialt innenfor områdene barnevern, plan og beredskap. 

 
 
 

Vedlegg: 

 
Spørreundersøkelse med svarfrist 20. februar: (Skal lages sak til barnas kommunestyre den 
20. mars)  
 
Hvilke fasiliteter er det på deres skole for å lage skolelunsj: 
 
(rom, utstyr ol) 
 
Er det behov for utbedringer? 
Hvordan ser dere for dere at dette kan gjennomføres i praksis? 
(Hvem skal gjøre hva?) 
Skal noen ansettes? 
Elevbedrift? 
Hvem skal handle inn? 
Hvem skal lage maten? 
 
Hvor ofte bør det serveres lunsj? 
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Hvilken type mat skal serveres? 
Hvem synes dere skal få lunsj? 
Hva mener foreldrene deres om skolelunsj(FAU)? 
 
Andre ting knyttet til skolelunsj? 
 
 
 
 
Svar sendes til oppvekstleder Elisabeth Gulbrandsen inne 20.februar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vurdering 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2019/86 -1 

Arkiv: 455 

Saksbehandler:  Ellen Olsen 

Dato:                 25.03.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
3/19 Administrasjonsutvalg 11.04.2019 
12/19 Kåfjord kommunestyre 23.04.2019 

 

Erkjentlighetsgave/Medalje for lang og tro tjeneste 

Henvisning: 
Vedtak erkjentlighetsgaver 11/01 i møte 08.10.01 
KS hedersbevis – tildelt fra 1957 
Norges Vel – tildelt fra 1888 
 
 
1 

Informasjon om Erkjentlighetsgavevedtak og medaljer 

 

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg- 11.04.2019  

Behandling: 
Diskusjonssak i administrasjonsutvalget. 
  
Forslag til vedtak:  
Administrasjonen fremmer saksfremlegg direkte til kommunestyret om erkjentlighetsgaver. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Administrasjonen fremmer saksfremlegg direkte til kommunestyret om erkjentlighetsgaver. 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Saken legges frem for Administrasjonsutvalget som en diskusjonssak uten forslag til vedtak. 
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Saksopplysninger 
Kåfjord kommune har en Retningslinje med erkjentlighetsgaver for ansatte, vedtatt i 
Adm.utvalget sak 11/01 i møte 08.10.01. Retningslinjen inneholder 
blomsteroverrekkelse/tilstelning ved 25 års tjenestetid, blomsteroverrekkelse/tilstelning ved 
fratreden etter 10, 20 eller 25 år og medalje for lang og tro tjeneste fra Norges vel ved 30 års 
tjenestetid eller mer. Vedtakets pkt 4 henviser til at saken skulle tilbake til kommunestyret, men 
finner ikke at det er vedtatt noe i kommmunestyret i saken etter Adm.utvalgets vedtak. 
 
Kåfjord kommune har praktisert at det ved fratreden har vært avholdt en liten sammenkomst i 
avdelingen, med blomster og liten gave. Utgiften har vært belastet den enkelte avdeling. 
 
Vi bør skriftliggjøre hvilken retningslinje for erkjentlighetsgaver (med tilhørende budsjett) som 
skal gjelde for å unngå forskjellsbehandlinger og uklarhet med praksis. 
 
Dersom en skal følge vedtaket om Norges Vel etter 30 års tjenestetid eller mer, så har vi 28 
ansatte som oppfyller dette (pr 2019) og medaljen med diplom koster kr 5612,50 inkl mva pr 
stk, kr 157150,- tilsammen inkl mva dersom vi skulle hedret alle i 2019. 
 
KS har og KS hedersbevis som gjelder for ansatte med minst 25 års tjenestetid og minst 24 år 
for folkevalgte. Vi har 48 ansatte som er i jobb og som oppfyller dette, hedersmedalje og 
hedersmerke koster tilsammen kr 3912,50, kr 187800,- inkl mva dersom vi skulle hedret alle i 
2019. 
 
Dersom en velger å hedre ansatte med en av disse ordningene ved fratreden, så vil utgiftene bli 
fordelt over mange år, og overrekkelsen kan være en del av tilstelningen ved fratreden. 
 
Vurdering: 
 
Dersom en avholder en tilstelning ved fratreden med blomster og en liten gave, og tildeler 
medalje etter den ansattes tjenestetid, så vil det kunne være en enkel rutine for 
erkjentlighetsgaver. 
 
Saken legges frem for administrasjonsutvalget som en diskusjonssak om evt videre arbeid med 
saken. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2019/107 -4 

Arkiv: U63 

Saksbehandler:  Greta Larsen 

Dato:                 27.03.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
18/19 Hovedutvalg oppvekst og omsorg 12.04.2019 
13/19 Kåfjord kommunestyre 23.04.2019 

 

Søknad om serverings- og skjenkebevilling 2019 - Riddu Riddu 

Henvisning til lovverk: 
Alkoholloven § 1-6 Bevillingsperioden, andre ledd for en bestemt anledning.  
Alkoholloven §1-6 Bevilling for salg og skjenking  
Forskrift om omsetting av alkoholholdig drikk  
Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon 
komuuni, Troms § 2 Åpnings og skjenketider for skjenkesteder  
Serveringsloven 
 
Vedlegg 
1 Søknad skjenke- og serveringsbevilling 2019_Skjult innhold 
4 Søknad om skjenkebevilling 
4 Firmaattest 
4 Kart 

 
 

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 12.04.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling vedtas mot en stemme. 
 

Vedtak: 
1. Riddu Riddu gis serveringsbevilling og alminnelig skjenkebevilling for øl og vin, i inngjerdet 
område som anvist på kartskisse over området, i Baldalavvu og for Artistcafè, for dagene torsdag 
11.juli kl.18.00.-01.00, fredag 12. juli fra kl.16.00 til kl.02.00 og lørdag 13. juli 2019 fra kl. 
16.00 til kl. 02.00.  
2. Ansvarlig skjenkestyrer for Riddu Riddu og Artistcafé godkjennes Magne Wilhelmsen, som har 
bestått etablererprøven og skjenkeprøven.  
3. Irene Johansen godkjennes som stedfortreder, med forbehold om at skjenkeprøven bestås. 
4. Norske kokkers landsforbund, avdeling Troms, ved Said Nordin, er ansvarlig for servering av 
mat. 
5. Omsetning inngår i det ordinære regnskapet for Riddu Riddu, gebyrene fastsettes i henhold til A-
lovens § 7-1 og Forskrift 2. juni 2005 nr 538 om omsetting av alkoholholdig drikk m.v. Kapittel 6.  
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6. Innehaver av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår etter de 
lover og forskrifter som til enhver tid gjelder. 
 
 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Riddu Riddu gis serveringsbevilling og alminnelig skjenkebevilling for øl og vin, i inngjerdet 
område som anvist på kartskisse over området, i Baldalavvu og for Artistcafè, for dagene torsdag 
11.juli kl.18.00.-01.00, fredag 12. juli fra kl.16.00 til kl.02.00 og lørdag 13. juli 2019 fra kl. 
16.00 til kl. 02.00.  
2. Ansvarlig skjenkestyrer for Riddu Riddu og Artistcafé godkjennes Magne Wilhelmsen, som har 
bestått etablererprøven og skjenkeprøven.  
3. Irene Johansen godkjennes som stedfortreder, med forbehold om at skjenkeprøven bestås. 
4. Norske kokkers landsforbund, avdeling Troms, ved Said Nordin, er ansvarlig for servering av 
mat. 
5. Omsetning inngår i det ordinære regnskapet for Riddu Riddu, gebyrene fastsettes i henhold til A-
lovens § 7-1 og Forskrift 2. juni 2005 nr 538 om omsetting av alkoholholdig drikk m.v. Kapittel 6.  
6. Innehaver av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår etter de 
lover og forskrifter som til enhver tid gjelder. 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Magne Wilhelmsen er i år ansvarlig for skjenking, han har bestått kunnskapsprøven for skjenking av 
alkohol og har etablererprøven. 
Norske kokkers landsforbund, avdeling Troms, ved Said Nordin, er innleid for å ta ansvaret for 
servering av mat. 
Irene Johansen er stedfortreder, og gis godkjenning under forutsetning at kunnskapsprøven for 
skjenking bestås. 
 
Baldalavvu, som er en bygd lavvu med bord og benker med plass for ca. 60 sitteplasser.  
Søknaden legges frem for HOO og Kommunestyret.  
 
Riddu Riddu søker om skjenkebevilling for salg av øl og vin for følgende perioder og klokkeslett:  
Torsdag 11.juli kl.18.00-01.00.  
Fredag 12. juli kl.16.00-02.00.  
Lørdag 13. juli kl.16.00-02.00. 
 
Erfaringer fra tidligere år 
Egen alkoholservering ble første gang gjennomført i 2004. 
Søkernes syn er at tiltaket har vært vellykket, om de mener at det har bidratt til å regulere 
alkoholbruken blant gjestene. Servering foregår innenfor avgrensede områder, der 
festivalpublikumet kan nyte alkoholsvake drikker fremfor medbrakt sterkere drikke. 
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Et tilbud om salg av alkohol sikrer økt publikumstilstrømning og opplevelse av høyt servicetilbud, 
noe som gjør festivalen til et bedre produkt totalt sett. 
I 2012 fikk ølserveringen særs gode skussmål etter skjenkekontroll fredag kveld. 
I 2017 hadde festivalen kontroll på torsdag 13.07.17. Uønskede hendelser ble gjennomgått samme 
kveld med ledelsen på festivalen og kontrollorganet. 
I 2018 var det sterkere/strengere fokus på vakthold ved inngang/utgang av salgsområdene hvor 
innleide profesjonelle vakter ble benyttet. I tillegg ble det skjerpet vaktholdet inne på 
serveringsområdet, samt at mannskapene som arbeider på alkoholområdet også får god 
opplæring. 
 
Praktiske sider ved gjennomføringen 
Salget av alkohol vil foregå fra artistcafé og 2 utsalgsområder på Riddusletta. 
Nytt tiltak for 2019, er de ønsker å redusere åpningstidene på fredag med 2 timer og lørdag med 4 
timer. 
1 utsalgsområde med skjenking og matservering er på et inngjerdet område med bord og benker, ved 
inngangen til festivalcampen. Totalt er det ca. 200 sitteplasser. Salgsområdet vil ha 18 års 
aldersgrense. Det vil være vakthold ved inngangen til salgsområdet, der innleide profesjonelle vakter 
blir benyttet, i tillegg til vakthold inne på serveringsområdet. 
1 utsalgsområde for kun skjenking i Baldalavvu, i lavvuen er det ca. 60 sitteplasser, dette 
skjenkestedet skal ha samme sikkerhetstiltak som det andre utsalgsområdet. 
I Artistcafè skal det serveres måltider og øl og vin for artister og stab. 
Det er 50 sitteplasser, og det vil ikke være mulig å ta ut alkohol av artistcafe, vakter passer på 
dette. Servering av mat, utenom Artistcafé, vil foregå uten alkoholservering. 
 
Salget av alkohol vil følge retningslinjer for skjenking av alkoholholdig drikk (Forskrift av 11. 
desember 1997, nr. 1292). 
 
Fra vedtatt ruspolitisk handlingsplan: 
Mål for bevillingspolitikken: 

1. I behandlingen av søknader om salgs- og skjenkebevillinger er kommunens mål å begrense 
de skader som alkohol kan innebære for samfunnet og individet. 
2. Det skal tas hensyn til om bevillingene kan påvirke tilgangen på alkohol, særlig for yngre 

aldersgrupper. 
 
 

Vurdering 
Søknaden er sendt til uttalelse til Nav og Politiet, evt. anmerkninger vil bli opplyst. 
Nav har gitt uttalelse, og har ingen anmerkninger til søknad, det forutsettes at skjenking skjer i 
lovlige former. Det vil bli opplyst evt. anmerkninger fra politiet. 
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Serverings- og/eller skjenkebevilling (KF-123)

Referansenummer: HTCQFG Registrert dato:21.03.2019 08:44:52

Antall vedlegg: 3

Innledning

Henvendelsen gjelder

B Søknad om ny bevilling 

Bevillingssøker/-haver er

B Foretak/lag/forening 

Bevillingstype

D Skjenkebevilling 

Bevillingssøker/-haver

Opplysninger om foretak/lag/forening

Organisasjonsnummer

995293994
Foretak/lag/forening

Riddu Riu Festivála AS 
Adresse

Senter for Nordlige Folk
Postnummer

9144
Poststed

SAMUELSBERG
Telefon

92887303
Telefaks

Opplysninger om kontaktperson

Fornavn

MAGNE
Etternavn

WILHELMSEN
Adresse

ØVRE MARKEDSPLASS 14

Postnummer

9143
Poststed

SKIBOTN

Telefon

92887303
E-post

magne@riddu.no
Har søker andre bevillinger med hjemmel i alkoholloven
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B Nei 

Serverings-/skjenkestedet

Oppgi organisasjonsnummeret til det selskapet som utfører serverings-/skjenketjenesten. Adressen skal angi stedets fysiske 

beliggenhet, ikke postadresse.

Opplysninger om serverings-/skjenkested

Organisasjonsnummer

995293994
Skjenkested/-lokale

ARTISTCAFE, ØL/VIN OMRÅDE, BALDALAVVU
Gate-/vei-/stedsadresse

RIDDU RIDDU FESTIVÁLA AS

Postnummer

9144
Poststed

SAMUELSBERG

Telefon

92887303
Telefaks

Virksomhet
Søknaden gjelder alkoholholdig drikk med

B Lavere alkoholinnhold enn 22 % 

Driftskonsept

Type virksomhet

D Annet 

Beskriv med egne ord

Riddu Riu Festivála AS er en internasjonal urfolksfestival. Det forventes ca. 3.000 deltakere på festivalen daglig. 
Selskapet organiserer det kommersielle mat- og drikkesalget i forbindelse med festivalen. 
Servering/skjenking skal foregå

D Innendørs D Utendørs 

Antall sitteplasser innendørs

50-60
Antall sitteplasser  utendørs

200

Periode&nbsp;for uteservering

Fra og med dato

11.07.19
Til og med dato

13.07.19

Ved uteservering&nbsp;må det foreligge tillatelse fra Mattilsynet, grunneier og politi før bevillingen kan innvilges.

Bruk av arealet

Praktiske sider ved gjennomføringen: 
Salg av alkohol vil foregå fra artistcafé og 2 utsalgsområder nede på Riddu sletta. Nytt tiltak for året 2019 er at vi 
ønsker å redusere åpningstidene fredag med 2 timer og lørdag med 4 timer. 
Artistcafé: 
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I artistcaféen serveres måltider for både artister og stab. Vi planlegger bordsettinger torsdag, fredag og lørdag, med 
en kapasitet på 50 plasser per bespisning. Øl og vin er naturlig å servere sammen med mat i dette konseptet. Det vil 
ikke være mulig å ta alkohol ut av artistcaféen da vi har vakter som passer på. Opplevelse av høyt servicetilbud, som 
denne artistcaféen med alle rettigheter, gjør festivalen til et bedre produkt totalt sett. 
Utsalgsområde for alkohol: 
Det vil være bord og benker på et inngjerdet område, ved inngangen til festivalcampen (se kart). Totalt er det ca. 200 
sitteplasser. Området inngjerdes og salgsområdet vil ha 18 års aldersgrense. Det vil bli vakthold ved inngangen til 
salgsområdet, der innleide profesjonelle vakter vil bli benyttet. I tillegg blir det vakthold inne på serveringsområdet. 
Baldalavvu (Tvillinglavvu): Bord og benker med plass til ca. 60 sitteplasser inne i den ene lavvuen. Skjenkestedet vil 
ha samme sikkerhetstiltak som forrige punkt.
Mer om skjenkestedet

Aldersgrense

18
Skjenkeareal innendørs (i kvm)

100
Skjenkeareal utendørs (i kvm)

500
Rutiner ved skjenkestedet

Artistcafé:Det vil ikke være mulig å ta alkohol ut av artistcaféen da vi har vakter som passer på. 
Utsalgsområde for alkohol ute:Området inngjerdes og salgsområdet vil ha 18 års aldersgrense. Det vil bli vakthold 
ved inngangen til salgsområdet, der innleide profesjonelle vakter vil bli benyttet. I tillegg blir det vakthold inne på 
serveringsområdet. 
Baldalavvu (Tvillinglavvu): Skjenkestedet vil ha samme sikkerhetstiltak som forrige punkt.

Åpningstider

Mandag

Fra kl. Til kl.

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

1800 100

Fredag

1600 200

Lørdag

1600 200

Søndag

Andre søknader

Andre søknader
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Til Mattilsynet

B Ikke søkt 

Til bygningsmyndighetene

B Ikke søkt 

Omfang og skjenketid

Forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk

Med høyst 4,7 % alkohol

3000
Med alkohol- innhold mellom 4,7 % og 22 %

500

Ønsket skjenketid Innendørs

Fra klokken

1600
Til klokken

0200

Ønsket skjenketid utendørs

Fra klokken

1600
Til klokken

0200

Daglig leder for serveringsbevillingen

Opplysninger om styrer

Fødselsnummer

Fornavn

MAGNE
Etternavn

WILHELMSEN
Adresse

ØVRE MARKEDSPLASS 14

Postnummer

9143
Poststed

SKIBOTN

Skattekommune

STORFJORD
Skal samme person være styrer for skjenkebevillingen

B Ja 

Etablererprøve

Er det oppnevnt en stedfortreder for skjenkebevillingen

B Ja 

Stedfortreder

Fødselsnummer
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Fornavn

IRENE 
Etternavn

JOHANSEN
Adresse

SAMUELSBERG
Postnummer

9144
Poststed

SAMUELSBERG
Skattekommune

KÅFJORD

Kunnskapsprøve

Kunnskapsprøve for styrer

Har styrer avlagt kunnskapsprøve etter alkoholloven

B Ja 

Hvilket år ble kunnskapsprøven avlagt

2011
I hvilken kommune ble prøven avlagt

STORFJORD
Kunnskapsprøve for stedfortreder

Har stedfortreder avlagt kunnskapsprøve etter alkoholloven

B Nei 

Vedlagt dokumentliste

Kart over området hvor øl og vin selges 2019.pdf

Søknad om skjenkebevilling 2019.pdf

Firmaattest Riddu Riddu Festivala as.pdf
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Firmaattest

Organisasjonsnr: 995 293 994

Navn/foretaksnavn: RIDDU RIDDU FESTIVÁLA AS

Forretningsadresse: Senter for Nordlige Folk

9144 SAMUELSBERG

Brønnøysundregistrene

18.02.2019

Brønnøysundregistrene

Postadresse: 8910 Brønnøysund

Telefoner: Opplysningstelefonen 75 00 75 00  Telefaks 75 00 75 05

E-post: firmapost@brreg.no  Internett: www.brreg.no

Organisasjonsnummer: 974 760 673 136



 

 
 
Organisasjonsnummer:    995 293 994                                            
                                                                               
Organisasjonsform:      Aksjeselskap                                           
                                                                               
Stiftelsesdato:         01.01.2010                                             
                                                                               
Registrert i                                                                   
Foretaksregisteret:     16.03.2010                                             
                                                                               
Foretaksnavn:           RIDDU RIDDU FESTIVÁLA AS                               
                                                                               
Forretningsadresse:     Senter for Nordlige Folk                               
                        9144 SAMUELSBERG                                       
Kommune:                1940 KÅFJORD                                           
Land:                   Norge                                                  
                                                                               
Mobiltelefon:           971 39 493                                             
E-postadresse:          riddu@riddu.no                                         
                                                                               
Aksjekapital NOK:       500 000,00                                             
                                                                               
Daglig leder/                                                                  
adm.direktør:           Magne Harald Wilhelmsen                                
                                                                               
Styre:                                                                         
Styrets leder:          Christina Henriksen                                    
                        Kristen Nygaards Gate 19                               
                        9900 KIRKENES                                          
                                                                               
Styremedlem:            Henrik Solberg                                         
                        Janne Hansen                                           
                        Merethe Annie Henriksen Forfang                        
                        Magnus Tornensis                                       
                        Jakop Filip Janssønn Hauan                             
                        Gerd Synnøve Steinnes Nilsen                           
                                                                               
Varamedlem:             Hilde Anita Nyvoll                                     
                        Tor Mikalsen                                           
                        Maria Agnete Vatne Løkvoll                             
                        Per Ivan Vatne                                         
                        Lea Olavsdotter Nilsen Marakat                         
                        Sajje Solbakk                                          
                        Ørjan Marakatt Bertelsen                               
                                                                               
Signatur:               Styrets leder og ett styremedlem i                     
                        fellesskap.                                            
                                                                               
Revisor:                Godkjent revisjonsselskap                              
                        Organisasjonsnummer 997 398 610                        
                        ENTER REVISJON HÅLOGALAND AS                           
                        Asbjørn Selsbanes gate 2                               
                        9405 HARSTAD                                           
                                                                               
Vedtektsfestet formål:  Arbeider for å synliggjøre og                          
                        utvikle den sjøsamiske kulturen i                      
                        møte med seg selv og andre                             
                        kulturer. Fremme respekt og                            
                        toleranse, gleden og den spennende                     
                        tanke. Være en stolthetskaper for                      
                        Kåfjord, Nord-Troms, Sápmi og                          
                        verdens urfolk. Være ansvarlig for                     
                        gjennomføring av kulturfestivalen                      

Firmaattest

18.02.2019 kl 09:01 Brønnøysundregistrene Side 1 av 2
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                        Riddu Riddu Festivála og kan                           
                        initiere andre virksomheter som                        
                        støtter opp om formålet.

Firmaattest

18.02.2019 kl 09:01 Brønnøysundregistrene Side 2 av 2
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Alkoholservering 

Artistcafé 

Alkoholservering 

Øl-området 

Riddu sletta 

Alkoholservering 

Baldalavvu 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/1664 -24 

Arkiv: U43 

Saksbehandler:  Jens Kristian Nilsen 

Dato:                 23.11.2018 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
28/19 Formannskap 23.04.2019 
14/19 Kåfjord kommunestyre 23.04.2019 

 

Svar på - Søknad om dispensasjon fra kystsoneplan for endring av 
anleggsplassering på lokalitet Guorttesjohka 

Henvisning til lovverk: 
 

- Plan- og bygningsloven 
 
Vedlegg 
1 Søknad om dispansasjon fra kystsoneplan for utvidelse av anlegget ved Guorttesjohka 
2 Miljøvurdering fra iAkva 
3 Forespørsel om mer informasjon i forbindelse med søknad om utvidelse av anlegget 

Guorttesjohka februar 2018 
4 Mer informasjon i forbindelse med søknad om utvidelse av anlegget Guorttesjohka februar 

2018 
5 Interkommunal kystsoneplan 
6 Særutskrift Guorttesjohka 2016 VA5 -VA3 
7 SÆRUTSKRIFT: Svar på - Søknad om dispensasjon Gourtesjohka 
8 Konsekvensutredning med risiko- og sårbarhetsanalyse 
9 Høringsbrev - Konsekvensutredning med risiko og sårbarhetsanalyse - Endring av 

anleggsplassering på lokalitet Guortesjohka 
10 Konsekvensutredning Kystsoneplan Lyngenfjorden 2013 
11 Høringsinnspill  Fiskeridirektoratet 
12 Høringsinnspill  Miljøpartiet De Grønne 
13 Høringsinnspill Fiskarlaget Nord 
14 Høringsinnspill Forum for natur og friluftsliv 
15 Høringsinnspill Ivgu Sámesearvi 
16 Høringsinnspill Jarle Myrvoll 
17 Høringsinnspill Kystverket 
18 Høringsinnspill Sametinget 
19 Høringsinnspill Statens vegvesen 
20 Høringsinnspill Troms fylkeskommune 
21 Utskrift fra Lovdata Dispensasjon fra pbl 

 
 
 

140



Rådmannens innstilling 
1. Konsekvensutredningen tas til orientering. 
2. Søknaden om endring og utvidelse av anlegget innvilges. 

 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Saken med søknaden og konsekvensutredning (KU) legges nå frem for formannskapet og 
eventuelt for kommunestyret etter vedtak. 
Saken med søknaden ble lagt frem for formannskapet første gang den 20.04.2018 (særutskrift 
vedlagt), og de gjorde følgende vedtak: 
 
1. Kåfjord Formannskap setter som krav at Lerøy Aurora AS gjennomfører en 

konsekvensutredning (KU) for utvidelsen.  
2. Når KUen foreligger sendes saken ut på høring fra administrasjon, og høringsfristen settes 

til 4 uker.  
 
KU gjennomført av Høgtuns plankontor (rapport vedlagt).  
KU ble sendt på høring med høringsfrist på 6 uker, jfr. plan og bygningsloven § 11-14. Det kom 
inn 10 høringssvar fra: 

 Fiskarlaget Nord 
 Fiskeridirektoratet 
 Forum for natur og friluftsliv 
 Ivgu Sámesearvi 
 Jarle Myrvoll 
 Kystverket 
 Miljøpartiet de grønne 
 Samtinget 
 Statens vegvesen 
 Troms fylkeskommune 

 

Vurdering 
Her følger korte sammendrag av merknader og innspill til KU, med kommentarer fra 
saksbehandler under hvert punkt. Innspillene er vedlagt i sin helhet.  
 

Sametinget 
Det er uheldig med en dispensasjonssøknad. Det er ikke opplys i KU hvor «lokal kunnskap» 
kommer fra. Søknaden burde vært sendt på høring til lokale fiskere. Sametinget vet ikke 
hvilken verdi området har for de lokale fiskerne. De samiske verdiene bør ikke så som «ingen 
konsekvens». Sametinget sier ikke noe konkret om hva ser negative effekter av 
arealendringen.  
Vurdering 
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 En dispensasjon fra en plan vil alltid være mer uheldig enn en ny plan, eller en rullering 
av en eksisterende. En rullering av kystoneplan for Lyngenfjordbassenget er ikke planlagt 
og en dispensasjon er gyldig måte å svare på en søknad om utvidelse av et 
oppdrettsanlegg.  

 Høringen er sendt til Fiskarlaget nord, som representerer fiskerne i området. Det er ikke 
lengre noe fungerende fiskarlag i Kåfjord.  

Troms Fylkeskommune 
Troms fylkeskommune, herunder kulturminnevernet, har ingen innvendinger til dispensasjon som 
omsøkt. 

Kystverket 

Det er brukt feil kart i søknaden. Det er ikke presisert hvilket formål det søkes dispensasjon 
fra.  
Vurdering 
 Søknaden baserer seg på et område som har tittelen VA3. Dette er det arealet som ble 

vedtatt av kommunestyret da kystsoneplanen var oppe til behandling. Et større areal ble 
først vedtatt, men kommunestyret gikk tilbake på dette og det opprinnelige arealet ble det 
gjeldende. Det er ikke produsert et dokument med kart fra denne beslutningen som viser 
og navngir arealet (se vedlagt særutskrift fra sak 16/16 AV 19.04.2016). Høgtuns 
plankontor har brukt det vedtatte kartet som utgangspunkt for beskrivelsen av arealet i 
forbindelse med KU. 

 Det er korrekt at det ikke er spesifisert hvilket formål som det søkes dispensasjon fra. Ved 
å se på plankartet til kystsoneplanen og skissen av området fra søknaden (vedlagt) vil en 
enkelt se at tre av ankerpunktene havner i kanten av gyteområdet for kysttorsk, og de 
øvrige som havner på utsiden av oppsatt areal, havner i areal avsatt til skipsled.  

Fiskeridirektoratet 

«Selv om vi generelt mener at unntak fra kystsoneplanen bør unngås, er vi positiv til at Lerøy 
Aurora AS i denne saken søker om a fa tilpasse anlegget sitt, slik at produksjonen kan 
optimaliseres, og området avsatt til akvakultur dermed kan utnyttes på en best mulig måte. 
(...) På bakgrunn av at lokaliteten allerede er etablert med fortøyninger som overlapper 
rekefeltet, kan vi ikke se at en endring av konfigurasjon, og dermed fortøyningsplassering, vil 
føre til ytterligere ulemper for fiskeriinteressene (herunder også samiske) i området. 

Statens vegvesen 

Ingen merknader. 

Fiskarlaget nord 

Det har ikke fremkommet særskilte innvendinger mot utvidelsen av lokalitet Guorttesjohka. 
Det forutsettes at rekefeltet ivaretas iht. nye regelverk for tømming av vann som er tilsatt 
legemidler i forbindelse med behandling mot lakselus. 
 

Miljøpartiet De Grønne 
Kommunen har ikke anledning til å dispensere fra kystsoneplanen pga økt miljøbelastning. 
Det er ikke laget planprogram, noe som burde vært der om det er en KU etter PBL. Det er feil 
i høringsbrevet fordi det er flere ankerpunkter enn 3 som ligger utenfor avsatt område. Kilder 
til lokal kunnskap er ikke klargjort. Omfang og influensområde til planen er ikke definert. Det 
brukes skjønn i vurdering av områdene.  
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Vurdering 
 Myndighet til å dispensere fra PBL ligger til kommunene. Se vedlagt lovtekst. Det er 

fylkeskommunen er sektormyndighet som vurderer søknader om økt biomasse, og ikke 
kommunen. 

 Det er kommunen som vurderer tiltaket i forhold til planleggingsplikt. Dette gjelder ved 
opprettelsen og rullering av planer.  Ved dispensasjonssøknader hvor endringen ikke er 
betydelig kan kommunen velge bort involvering av planprogram. Ved utarbeidelsen av en 
KU er det ikke krav om planprogram (se Forskrift om konsekvensutredninger kapittel 5). 

 Det er Høgtuns plankontor som har levert denne KU. Steinar Høgtun har hatt en viktig 
rolle for å uforme gjeldende kystsoneplan, er fra Lyngen og har hatt en rekke oppdrag 
både for privat og det offentlige i alle kommunene som omfattes av kystsoneplanen. Han 
kan således tillegges god lokalkunnskap. 

Forum for natur og friluftsliv 

Generelt sett er det uheldig med dispensasjonssøknader. Det er manglende kunnskap om 
oppdretts påvirkning på kysttorskbestanden. Slik som mange steder i landet foreligger det 
ikke sikre vannkvalitetsvurderinger. I følge en rapport er det registrert genetiske endringer i 
villaksbestanden i hele Norge pga. oppdrett. Dette påvirker villaksens evne til å overleve. Det 
er ikke gjort målinger som kan si om det er påvirkning i Manndalselva, derfor kan man ikke 
gi vurderingen «ingen konsekvens». Utvidelse av oppdrettsareal vil gi begrenset areal til fiske 
og friluftsliv.  
Vurdering 
 En dispensasjon fra en plan vil alltid være mer uheldig enn en ny plan, eller en rullering 

av en eksisterende. En rullering av kystoneplan for Lyngenfjordbassenget er ikke planlagt 
og en dispensasjon er gyldig måte å svare på en søknad om utvidelse av et 
oppdrettsanlegg.  

 Det er en generell utfordring at en mangler kunnskap om oppdretts påvirkning på 
forekomsten og helsen til vill fisk. Det er fylkeskommunen som er sektormyndighet ved 
opprettelse og utvidelse av biomasse til oppdrett. De vil vurdere konsekvensene av 
økningen av biomasse i Guorttesjohka. 

Ivgu Sámesearvi 

Det er ikke samlet inn erfaringsbasert kunnskap i forbindelse med KU. Den lokale 
kunnskapen som er benyttet er ikke spesifisert. Anlegget ligger på en tradisjonell fiskeplass. 
Noen får fisk der som sannsynligvis har spist overskuddsfòr. 
Vurdering 
 Anleggets plassering ble vurdert ved opprettelsen av kystsoneplanen (vedlagt). Det kan 

ikke sies at endringen av anlegget, både størrelse og retning vil ødelegge fiskeplasser i 
betydelig grad sammenliknet med det som er gjort ved opprettelsen av anlegget.  

 Det er Høgtuns plankontor som har levert denne KU. Steinar Høgtun har hatt en viktig 
rolle for å uforme gjeldende kystsoneplan, er fra Lyngen og har hatt en rekke oppdrag 
både for privat og det offentlige i alle kommunene som omfattes av kystsoneplanen. Han 
kan således tillegges god lokalkunnskap. 

 Påvirkning på lokal villfisk vil bli vurdert ved saksbehandling av søknad om utvidelse av 
biomasse hos sektormyndighet Troms og Finnmark fylkeskommune. 

Jarle Myrhaug 

Innsiget av Torsk har stanset fordi laks og torsk ikke går overens.  
Vurdering 
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 Det er en generell utfordring at en mangler kunnskap om oppdretts påvirkning på 
forekomsten og helsen til vill fisk. Det er fylkeskommunen som er regulerende myndighet 
ved opprettelse og utvidelse av biomasse til oppdrett. De vil vurdere konsekvensene av 
økningen av biomasse i Guorttesjohka. 

 
Vurdering oppsummert 
Konsekvensutredningen 
Det er ikke alvorlige konsekvenser av utvidelse av arealet for oppdrettsanlegget ved 
Guorttesjohka. Påvirkning kommer i hovedsak med 3 ankerpunkter i kanten av et gyteområde 
for kysttorsk og en lang rekke ankerpunkter i område avsatt til skipsled. Noen av disse punktene 
kommer i berøring med utkanten av et rekefelt. Fiskarlaget eller fiskeridirektoratet har ingen 
innvendinger mot endringen som har med gyteområdet eller rekefeltet å gjøre. Kystverket har 
ingen innvendinger mot at ankerpunktene havner i utkanten av skipsleden.  
 
Ved Lerøy Auroras søknad til Troms og Finnmark fylkeskommune om økning av biomasse ved 
anlegget vil det bli gjort en vurdering av hvilke konsekvenser dette kan få for miljøet og 
samfunnet. 
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Kåfjord kommune    Sted: Tromsø  
Rådhuset    Dato: 02.02.18 

 Vår ref: Hugo Nilsen     
9620 Olderdalen  Deres ref:  
 Direktetlf: +47 90026811                                                                             

 E-post:: hugo@leroyaurora.no 

Att: Teknisk etat  

 

 

LERØY AURORA AS   - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR ENDRING AV 
ANLEGG PÅ LOKALITET GOURTESJOUKA I KÅFJORD KOMMUNE  
 

Lerøy Aurora AS søker dispensasjon fra gjeldende kystsoneplan for endring av etablert anlegg på 

Gourtesjouka.  

 

Endringen skal tilfredsstille fremtidig behov med større anleggsramme og midtkorridor mellom 

merdene for enklere service og kontroll av fortøyningene. Endringen vil også sikre en bedre utnyttelse 

av lokaliteten og skape flere helårlige arbeidsplasser i kommunen. 

 

Endret drift – Gourtesjouka 
 

Lokalitet Gourtesjouka har over tid vist seg som en meget god lokalitet pga miljøforhold som er 

gunstig for produksjon av laks. En av de største fordelene er fullstendig fravær av lakselus i regionen. 

Av denne grunn har vi lagt om til å bruke Gourtesjouka og nabolokalitet Årøya i Lyngen kommune 

som rene smoltlokaliteter. Dette innebærer at vi har produksjon på lokaliteten i 10 mnd før laksen 

flyttes til lokaliteter i andre driftsområder. Lokaliteten ligger så brakk i 2 måneder før det settes ut ny 

smolt. 

 

Nytt driftsmønster innebærer hyppigere brakklegging av lokaliteten sammenlignet med tidligere 

driftsmønster hvor laksen ble produsert til slaktevekt over en periode på 18 – 22 måneder.  

 

For at driften på lokaliteten skal være optimal i forhold til de lokaliteter som laksen skal flyttes til, 

må vi ha mulighet for å sette ut noe mer smolt enn det som er mulig med dagens fortøyningssystem. 

Derfor har vi behov for å endre anlegget i tråd med tegninger under. 

 

Redusert miljøbelastning 

En produksjon som beskrevet over 10 måneder og 2 måneder brakklegging fører til en redusert 

miljøbelastning lokalt på Gourtesjouka, men vil også føre til redusert miljøbelastning på de 

lokalitetene fisken flyttes til og reduserte problemer med lakselus i og med at de får fisk uten lus og 

har den kortere tid i sjø før slakting. 

 

En tabell som viser dette i form av utforingsmengde og brakkleggingsperioder er lagt ved. 
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Plassering av anlegg ved Gourtesjouka med anlegg. 

 

 

 

 
Figur 1. Nytt anlegg er tegnet gult med flåte i Olexkart med etablert anlegg tegnet med gult   
 

 

 

Dagens anlegg med 2 x 5 bur i rammefortøyning vises grått i figur 1. Utvidelsen består i å øke antall 

bur til 14 med en midtkorridor i anlegget. Flåten er plassert ved midten av anlegget. 

 

Avstand til land blir ca. 280 meter til innerste hjørne av anlegg. Anlegget ligger i grønn sektor for 

lykta på Mandalsklubben og yttermerdene ligger i avstand om lag 45 - 50  meter til hvit sektor. 
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 3 

 

 

 

Figur 2. Omsøkt anlegg på Gourtesjouka med hjørneposisjoner for utvidet anlegg inntegnet. 

 

 

 

 

Posisjoner for omsøkt anlegg med midtpunkt og rammehjørner 

 

Anlegg   

Punkt/hjørne Breddegr. Lengdegr. 

Midtpunkt 69°34,747 20°30,597’ 

NV 69°34,886 20°30,831’ 

NØ 69°34,763 20°31,063’ 

SØ 69°34,609 20°30,357’ 

SV 69°34,731 20°30,132’ 
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Figur 3. Oversikts bilde på sjøkart med inntegnet anlegg  
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Figur 4. Kartutsnitt av kystsoneplanens arealdel som viser området hvor anlegget er plassert 
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Figur 5. Nytt anlegg med fortøyningsliner inntegnet med i akvakulturareal ( rosa) i godkjent kystsoneplan.  
 

Dagens godkjente anleggsplassering og nytt anlegg ligger innenfor avsatt akvakulturareal i 

gjeldende kystsoneplan, men noen fortøynigsliner i det nye anlegget kommer utenfor. Dette 

gjør det nødvendig med dispensasjon. 

 

Rammen som fortøynigsliner festes til, blir liggende fra 10 meters dyp, slik at ramme og 

fortøyning ikke vil være til hinder for sjøverts ferdsel på Kåfjorden 

 

Sjøkabler  

Det er ingen sjøkabler i nærheten av anlegget. 

150



 7 

Lyktesektor – skipsleie  

Anlegget ligger i grønn sektor for Mandalsklubben fyrlykt og ytterste rammestrekk ligger omlag 45 

– 50 meter fra hvit sektor. 

 

Oppsummering 

Ut fra driftserfaringer og dokumenterte miljøundersøkelser på lokalitet Gourtesjouka, ønsker vi å 

flytte anlegget slik at gode strømforhold i vannsøylen gjennom anlegget vil ivareta fiskens helse- 

og velferdsmessige behov, samtidig som det oppfyller kriteriene for å drive effektivt, lønnsomt og 

miljøvennlig i et nytt driftsmønster.   

 

Driftserfaringene over mange år viser at lokaliteten ligger i er meget godt egnet område for 

oppdrett av laks.  

 

Ny anleggsplassering har flere fordeler: 

 

• Lokalitetens gode beskaffenhet: 

 

o Åpent område som gir grunnlag for god dyrevelferd for laks i merd 

o God vannutskifting gjennom anlegget  

o Anlegget er ikke til hinder for allmenn ferdsel 

 

• Arbeidsplasser 

 

o Sikrer arbeid for våre ansatte i Kåfjord kommune med mulighet økning av antall 

ansatte. 

o Utnytter gode landbasefasiliteter som er allerede etablert på Samuelsberg 

o Årlig drift utløser planer om oppgradering av trekai til betongkai 

 

 

På denne bakgrunn søkes dispensasjon fra gjeldende kystsoneplan slik at det anlegget ved 

Gourtesjouka kan godkjennes på etablert lokalitet. 

 

Ytterligere opplysninger gis av undertegnede. 

 

Med vennlig hilsen  

 

Lerøy Aurora AS   

 
 

Hugo Nilsen  

Driftssjef  
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Miljøvurdering av omsøkt endret produksjonsregime og utvidet areal 

ved Lerøy Auroras lokalitet 10734 Gourtesjouka i Kåfjord.   
 

Lokalitet Gourtesjouka er i dag et anlegg bestående av 10 bur i to rekker på 2x5 og ønskes nå dreid 

og utvidet til totalt 14 bur med en midtkorridor (se søknad). Miljøtilstanden på lokaliteten har 

historisk sett vært god med beste tilstand på fem av sju miljøundersøkelser, og to undersøkelser med 

nest beste tilstand. Produksjonen har til nå vært basert på produksjon av en hel generasjon fisk fra 

smolt til slakteklar matfisk. Dette innebærer at fôrforbruket tilnærmet har fulgt den mørkeblå kurven 

i figur 1.  Dette gir en markant økning av utfôring i perioden juni til november, noe som lokaliteten 

tåler relativt godt, med unntak av enkeltpunkter som ifølge de to seneste miljøundersøkelsene.   

 

Figur 1: Oversikt over månedlig fôrforbruk og brakklegging. Områder uten heltrukken linje viser brakklegging for ulike produksjonsregimer. 

 

Ved å utvide antall bur på lokaliteten, samt dreie den for bedre gjennomstrømning vil en fordele det 

organiske utslippet fra lokaliteten slik at risikoen for opphopning av organisk materiale på 

enkeltpunkter vil reduseres. En vil også ha mulighet til å overvåke situasjonen underveis i 

produksjonen, og om nødvendig bytte bur internt for å unngå opphopning av organisk materiale på 

enkeltpunkter.  
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Det planlagte brakkleggingsregimet i juni og juli som er skissert for det nye anlegget er lagt til en tid 

på året hvor vanntemperaturen er relativt høy og økende, noe som gir økt metabolisme hos de 

vekselvarme og forurensningstolerante børstemarkene som lever under anlegget.  I kombinasjon 

med høy vanntemperatur, lav produksjon, og utfôring i oppstarten på neste produksjon vil dette 

sørge for en god omsetning av organisk materiale og regenerering av lokaliteten. I tillegg vil en slik 

brakklegging nå komme årlig og ikke hvert andre år slik det har vært praktisert til nå.   

Vår erfaring og forhåndsvurdering tilsier at lokaliteten vil respondere positivt på en økning av arealet 

og nytt produksjonsregime.  Denne vurderingen skyldes faktorene hyppigere brakklegging i optimalt 

tidsrom, utvidet areal, bedre gjennomstrømning og en jevn og relativt lav utfôring.  En ytterligere 

positiv effekt er at utnyttelse av lokalitetene som fisken splittes etter til vil optimaliseres.  

 

 

 

   

Mvh. Lars F. Øvergaard 

Tromsø 22.01.2017  

       iAKVA AS 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

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

LERØY AURORA AS 
Postboks 2123 
9267  TROMSØ 
 
 

 

 
 
 

Du čujuhus/Deres ref:   Min čuj./Vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 
 2015/1664-16 U43 21.02.2018 

 

Forespørsel om mer informasjon i forbindelse med - Søknad om dispensasjon 
fra kystsoneplan for endring av anlegg ved Guortesjohka 

Vi ønsker å behandle deres søknad på en best mulig måte, og gi så god informasjon som mulig i 
saksfremlegget ved politisk behandling av denne.  
 
Vi tillater oss å be om litt mer informasjon vedrørende deres søknad. Kan dere sende oss: 

- beskrivelse av størrelsen på det arealet som omsøkes 
- en skissering av størrelse på biomasseutvidelse 
- beskrivelse hva som er vurderingen bak mulighetene for økning av antall arbeidsplasser 
- beskrivelse hva som ligger til grunn for utløsning av «planer om oppgradering av trekai 

til betongkai» 
- beskrivelse av hva endringen innebærer, er det ikke slik at det allerede er en produksjon 

slik som beskrevet i søknaden? Har ikke endringen skjedd allerede? Er det ikke de gode 
forholdene ved stedet som gjør at de har lagt om driften? 

- en beskrivelse av- og mer informasjon om det selskapet som har laget den miljørapporten 
som ligger ved søknaden.  

 
Ta gjerne kontakt om noe er uklart.  
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
Jens Kristian Nilsen 
Næringskonsulent / Ealáhuskonsuleanta 
Tlf.:  777 19258/463 15000 
 
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 2015/1664-16 

 
Intern kopi: 
Einar Pedersen  
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Kåfjord kommune    Sted: Tromsø  
Rådhuset    Dato: 07.03.18 
 Vår ref: Hugo Nilsen     
9620 Olderdalen  Deres ref: 2015/1664-16 
 Direktetlf: +47 90026811                                                                             

 E-post:: hugo@leroyaurora.no 

Att: Jens Kristian Nilsen  

 

 

Søknad om dispensasjon for endring av anlegg på lokalitet Gourtesjouka – forespørsel om mer 
informasjon 
 
Viser til vår søknad av 2 februar og deres forespørsel om mer informasjon i brev av 21 februar i år. 
 
Omsøkt areal  
Overflatearel på anlegget vil være 270 meter bredt og 540 meter langt, jfr vedlagte tegning. 
Som det fremgår av søknaden er det kun ankerposisjoner som gjør at vi kommer utenom allerede 
avsatt areal og trenger dispensasjon. Alle fortøyninger vil være senket på ca 10 meters dyp og vil 
ikke utgjøre noe hinder for ferdsel. 
 
Størrelse på biomasseutvidelse 
Vi planlegger å kunne sette ut mer smolt i omsøkte anleggsløsning og det gjør det nødvendig med 
en biomasseutvidelse. Om vi produserer fisken frem til ca 1,5 kilo som i dag før den flyttes vil 
biomassen utgjøre ca 4000 tonn ved flytting. 
 
Økte antall arbeidsplasser 
Lokaliteten er i dag for liten til å kunne levere nok antall fisk til 2 nye lokaliteter. En utvidelse av 
lokaliteten som omsøkt gjør at vi klarer å levere optimalt til 2 lokaliteter og sikrer at dette blir en av 
våre lokaliteter som hvert år skal kunne levere lusefri fisk til storfisklokaliteter. Dette innebærer at 
Gourtesjouka ikke vil ha permitteringer i perioder, det vil være en stabil og attraktiv arbeidsplass for 
lokalsamfunnet og blir en av grunnpilarene i vår produksjon. En utvidelse av lokaliteten vil gjøre det 
nødvendig med flere ansatte enn det er i dag. 
 
Planer om oppgradering av kai 
En utvidelse av Gourtesjouka gjør at vi kan planlegge langsiktig også med tanke på investeringer i 
landbase og kai. Kaien kan vedlikeholdes som den er, men den beste løsningen er å etablere ei 
betongkai. Dette ligger i planen om vi får til utvidelsen. 
 
Hva innebærer endringen? 
Det reises spørsmål om hva endringen innebærer og om ikke endringen allerede har skjedd. Vi har i 
en «prøveperiode» dokumentert at dette er riktig lokalitet hva angår miljøforhold i forhold til vår 
langsiktige satsning, men lokaliteten er for liten til at vi kan få til den produksjonen vi ønsker, jfr 
avsnitt over om arbeidsplasser. Vi ønsker derfor å endre/dreie anlegget for å få enda bedre 
miljøforhold for fisken samt plass til noen flere merder. Dette vil sikre vår produksjonsstrategi og 
optimalisere driften ved både Gourtesjouka og lokalitetene fisken flyttes til. 

155



 2

 
Beskrivelse av iAkva 
iAkva er et mindre lokalt konsulentselskap som yter tjenester innen rådgiving og miljøundersøkelser 
til havbruksnæringen. Selskapet består av Lars Ferdinand Øvergaard , Yngve Strøm Paulsen og Kåre 
Aas og holder til i Tromsø.  
  
Yngve Paulsen har lang erfaring innen næringen gjennom mange år i Multiconsult og som selvstendig 
i selskapet YPK AS før han var med og startet iAkva AS i 2017.  Kåre Aas har også lang fartstid i 
ulike selskaper rettet mot havbruksnæringen, både innen forskning og konsulenttjenester i selskapene 
Fiskeriforskning, Multiconsult og Nofima. Lars Øvergaard er fiskerikandidat med master i 
havbruksbiologi fra 2007 med erfaring fra fire år som miljøkonsulent i Akvaplan-niva samt fire år i 
havbruksselskapet Salmar Nord AS. 
 
Ved behov for ytterligere opplysninger kan undertegnede også kontaktes på mobil 900 26 811. 
 
Med vennlig hilsen  
 
Lerøy Aurora AS   

 
 
Hugo Nilsen  
Driftssjef  
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Interkommunal kystsoneplan for 
Gáinovuona/Kåfjord, Lyngen, Storfjord kommune

 

2015 
 

Høgtuns plankontor AS 
Sommersetlia 39 
9143 SKIBOTN 
Telefon: +4790834114 
Steinar Høgtun 
 

                         
 
 

 
 

PLANBESKRIVELSE  
MED KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE 
 
DATO, 1. UTKAST: 17.10.13 
REVIDERT: 24.06.14 
1. GANGS HØRING: 04.07.14 – 01.10.14 
MERKNADSBEHANDLING 1. gang: 27.03.15 
2. GANGS HØRING: 24.06.15 – 21.08.15 
MERKNADSBEHANDLING 2. gang: 30.09.15 
SISTE REVISJON: 30.09.2015 
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  1. SAMMENDRAG  

  

 
 

Fig. 1 – Akvakulturområder i Lyngenfjorden 

 

Kystsoneplanen er lagt ut til 2. gangs høring pga. på grunn av vesentlige endringer av planforslaget 

etter 1. gangs høring. Fylkesmannen reiste innsigelse til å benytte tidligere torskeoppdrett til anadrom 

fiskeslag og oppdrettsnæringen ga innspill om ny lokaliteter. 
 

Planforslaget gir samlet sett lite kontroversiell endringer. Mest konfliktfylt er formål som legger til 

rette for oppdrett, spesielt i forhold til tradisjonell bruk og fiske. Tidlig i planprosessen fikk man derfor 

utredet «Utredning av akvakultur i Lyngenfjorden». 

 

Konflikter med fjordfiske og tradisjonell bruk har vært fremtredende i prosessen. Viktige økologiske 

aspekter i forhold til mulig påvirkning av villfiskstammer og også det at lokalsamfunnet i for liten grad 

får utbytte av verdiskapning som det legges til rette for, er vektlagt. Kystsoneplanen legger derfor til 

rette for en kontinuitet i næringa på lik linje med nivået som var ved oppstart av planen.  

 

Styringsgruppa har så langt lagt opp til en forsiktig utvikling av oppdrett og benytter føre-var 

prinsippet der en ønsker å se utviklingen an før det eventuelt i fremtiden legges opp til større vekst.  

Sentralt i tenkingen er at kystsoneplanen «koples på» kommuneplanens arealdel og dermed får samme 

krav til revisjon/ny vurdering, dvs. min. 1 gang pr. valgperiode (hvert 4. år). 

 

Utvikling av ny teknologi kan gi større sikkerhet mot rømming i framtida. I tilfelle kan akvakultur 

utvikles lenger inn i fjorden (se grønn stiplet linje). 

8 

Ytre sone: Etablering av oppdrettsanlegg 
er i hovedsak uheldig i forhold til: 
- Landskapsverdi  
- Forsvarsinteresser  
- Snøskredfare  

Indre sone: Etablering av oppdretts- 
anlegg er i hovedsak uheldig i 
forhold til:  
- Gyte- og oppvekstområder  
- Nærhet til lakseførende elver  

Midtre sone: Område med 
eksisterende oppdrettsanlegg. 
Berører fiske- og gyteområder, 
men i mindre omfang enn i de 
øvrige sonene.  

Side sone: Etablering av oppdretts-
anlegg er i hovedsak uheldig til: 
- Gyte- og oppvekstområder  
- Isgang  
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 4 

 

  2. ENDRINGER ETTER 1. GANGS HØRING 
 

Hovedtrekk av endringer etter 1. gangs høring dreier seg om 2 forhold:  

 

1. Fylkesmannens innsigelser til at tidligere torskeoppdrettsanlegg  ikke kan nyttes til oppdrett 

for anadrom flaksefisk 

2. Innspill fra oppdrettsnæring om nye oppdrettsanlegg.   

 

Etter første gangs høring innkom nye innspill om oppdrettsanlegg fra 2 aktører. Områdene har dermed 

ikke vært ute til offentlig høring tidligere. Innspillene behandles som innspill til egnede/ikke egnede 

områder til oppdrettsanlegg og ikke som søknader. Dersom disse nedfelles i planforslaget er det åpent 

for å fremme søknad i disse områdene. 

 

Styringsgruppa har avventet realitetsbehandling av disse til etter andre gangs høring. 

 

 
 

Fig. 2 – Oppdrettsanlegg - Hovedtrekk av endringer etter første gangs høring 

 

Innspillene inngår i en bredere analyse om oppdrett i Lyngenfjorden (se punkt 8 – Analyse og 

sammenstilling, side 14).

       Eksisterende anlegg 
       Eksisterende settefiskanlegg 

       Anlegg som tas ut av planen 

       Nye oppdrettsanlegg 
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  3. BAKGRUNN 
 

  3.1  Et interkommunalt samarbeidsprosjekt 

 
Storfjord, Kåfjord og Lyngen kommune har utarbeidet en felles kystsoneplan for Lyngenfjorden. 

Erkjennelsen av at fjordsystemet er en ressurs som befolkningen i fellesskap skal forvalte, gir innsikt i 

at inngrep vil kunne ha konsekvenser også for nabokommunene.  

 

Dette gjelder særlig lokalisering av nye akvakulturområder. Lyngen og Gaivouna/Kåfjord kommune 

har tidligere utarbeidet kystsoneplaner for sine områder. Disse er imidlertid av gammel dato og det er 

behov for å rullere planene. 

 
Kystsoneplanen vil sikre forutsigbarhet og skaper rom for utvikling med hensyn på regionens særegne 

kultur og historie. Planens arealdel skal i nødvendig utstrekning vise hensyn og restriksjoner som har 

betydning for bruken av areal, hensynssoner med tilhørende retningslinjer og bestemmelser. 

 

 

  3.2 Planområdet 

 

  
 

Fig. 3 – Planens avgrensning 
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  3.3  Planens formål 

 
Stort sett har ulike bruksinteresser levd side om side uten store konflikter. De senere år har 

bevisstheten omkring sjø- og kystarealene blitt større i den offentlige forvaltning. Med utviklingen av 

oppdrettsnæringen har det oppstått nye utfordringer og muligheter som har økt kommunens behov for 

et balansert styringsredskap for forvaltning i sjø.  

Planlegging og forvaltning i sjøen har vært forskjellig fra landarealene. Fraværet av privat 

eiendomsrett har gjort sjøen til et flerbruksområde styrt av statlige sektormyndigheter og 

sektorlovverk. Ny Plan og Bygningslov (PBL) har gitt kommunene større rett til å planlegge egne 

sjøarealer.  

Kystsoneplanen har følgende målsetting:  

 Være sentralt beslutningsgrunnlag i saker som berører kommunenes kyst og 

sjøområder med sikte på bærekraftig bruk av ressurser og arealer. 

 På en balansert måte sikre særlig viktige arealer til oppdrett, fiske, naturvern, 

kulturminnevern, reiseliv og friluftsliv, samt ferdsel. 

 Være fleksibel i forhold til framtidige behov.  

 Legge til rette for raskere saksbehandling og delegasjon. 

 

  3.4 Effektmål 

 
De gevinster en ønsker å oppnå er i hovedsak: 

 Bedre samordnet areal- og næringspolitikk 

 Gode betingelser for regional næringsutvikling 

 Gode betingelser for rekreasjon 

 Legge grunnlaget for en fornuftig og fremtidsrettet økosystembasert forvaltning 

 Ivareta befolkningens behov for mangfoldig og variert natur- og kulturlandskap 

 En mer enhetlig praksis knyttet til arealspørsmål 

 Gode betingelser for befolkningsvekst i hele regionen 

 

 

  3.5 Plantype 

 

 Kystsoneplanen er en del av kommuneplanens arealdel for kommunens sjø- og strandområder. 

Den er en del av kommunenes overordnede styringsdokumenter som gir rammer for utvikling 

av kommunesamfunnet og for forvaltning av arealressursene. 

 

 Kystsoneplanen og kommuneplanens arealdel har en overordnet og grovmasket karakter, 

planlegging med behov for større detaljeringsgrad framstilles vanligvis som reguleringsplaner. 

 

 Kystsoneplanen må ses i sammenheng med kommuneplanens arealdel og gis samme krav til 

oppfølging/rullering. Dvs. at kommunestyret skal vurdere planen minst én gang i løpet av hver 

valgperiode, herunder foreta nødvendige endringer av den. Ved framtidige rulleringer er 

målsetningen å kjøre kun én planprosess for hver kommunes totale areal (sjø og land).  
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  3.6  Planens rettsvirkning 

 
 Interkommunal plan for Lyngenfjorden er utarbeidet i henhold til Plan og bygningslovens 

kapittel 9 om interkommunalt plansamarbeid og kapittel 11 om kommuneplan. Planen er 

utarbeidet som kommunedelplan, og har juridisk status som arealdel av kommuneplan, jamfør 

plan- og bygningsloven kapittel 11. 

 

 Bestemmelsene er sammen med plankartet juridisk bindende for framtidig arealbruk jf. Plan – 

og bygningsloven § 11-6. Det vil si at den enkelte grunneier ikke kan bruke eiendom på en 

måte som er i strid med planen. Arealformål, bestemmelser og hensynssoner avgjør hvilke 

restriksjoner og krav som stilles for å utnytte området.  

 

 Retningslinjer er ikke juridisk bindende og kan dermed ikke benyttes som hjemmelsgrunnlag 

for vedtak. Retningslinjene forklarer og utdyper bestemmelsene og gir en bedre og mer 

helhetlig grunnlag for avveiing og beslutning som skal gjøres i videre planarbeid og ved 

behandling av enkeltsaker. 

 

 

  3.7  Plandokumenter 

 

Arealdelen består av plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse. Konsekvensutredningen er en del 

av planbeskrivelsen. 

Planen består av:  

• 7 plankart i målestokk: 1:25 000 datert 17.10.2013, revidert 24.06.14 og 19.05.15 

• Bestemmelser og retningslinjer, datert 17.10.2013, revidert 24.06.14 og 20.05.15 

 Planbeskrivelse datert 17.10.2013, revidert 24.06.14 og 20.05.15 

 Konsekvensutredning datert 17.10.2013, revidert 24.06.14 og 20.05.15 
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  4. OVERORDNEDE FØRINGER 
 
Grunnlaget for planlegging er nedfelt i flere lover, nasjonale retningslinjer, regionale og kommunale 

planer.  

 

  4.1  Lovgrunnlag 

 
Plan og bygningsloven 

 

 Det er Plan og bygningsloven som danner det juridiske utgangspunktet for kystsoneplanen og 

alle kommunens arealplaner. Den setter krav til planprosess og danner grunnlag for 

vurderinger og vedtak.  

 Planen juridiske del (kart og bestemmelser) hjemles i denne lov. 

 

Naturmangfoldloven 

 Kunnskap om naturmangfold skal inn i alle planer som berører naturtyper og arter. 

 Føre-var prinsippet skal anvendes dersom kunnskapen er mangelfull. 

 Hvis en plan eller tiltak prioriterer utbygging på bekostning av naturmangfold, må det 

begrunnes i vedtaket. 

 

Havn og farvannsloven  

 Loven skal legge til rette for god framkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og 

forvaltning av farvannet i samsvar med allmenne hensyn, hensynet til fiskeriene og andre 

næringer. 

 Kommunen er myndighet etter havne- og farvannsloven ut til 1 nautisk mil utenfor 

grunnlinjen. Kystverket har myndighet utenfor, men også for ulike områder innenfor (hoved - 

og biled, statlige fiskerihavner, akvakultur, kraftproduksjon mm). 

 

Havressursloven 

 Havressursloven (2009) avløser Saltvannsfiskeloven (1983). Formålet med loven er å sikre en 

bærekraftig og samfunnsøkonomisk lønnsom forvaltning av de viltlevende marine ressursene 

og det tilhørende genetiske materialet og å medvirke til å sikre sysselsetting og bosetting i 

kystsamfunnene.  

 Høsting og annen utnyttelse av viltlevende marine ressurser forvaltes gjennom 

havressursloven. 

 

Akvakulturloven  

 Loven setter rammer for tildeling av konsesjoner til akvakultur. Lovens hovedformål er å sikre 

oppdrettsnæringens lønnsomhet og konkurransekraft innenfor rammene av en bærekraftig 

utvikling.  

 Akvakulturloven forvaltes av Fiskeridirektoratet. Fra 1. januar 2010 overtok fylkeskommunen 

saksbehandlingen knyttet til tildeling av akvakulturtillatelser.  

 Kommunen avklarer bl.a. søknaden i forhold til gjeldende arealplan (kystsoneplan) etter plan 

og bygningsloven. Konsesjoner kan ikke gis dersom dette er i strid med kommunale planer. 

 

Vannforskriften 

 Vannforskriften er knyttet til EUs vanndirektiv i Norge. Målet er å beskytte, og om nødvendig, 

forbedre vannkvaliteten.  
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 Landet er delt inn i 11 vannregioner med tilhørende vannområder.  

 Troms fylkeskommune har som vannregionmyndighet i vannregion Troms, laget utkast til 

"Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021". Planen har vært ute til offentlig 

høring. 

 
Andre lover 

 Havenergiloven, Friluftsloven, Kulturminneloven, Forurensningsloven, Lov om 

folkehelsearbeid, Sivilbeskyttelsesloven, Motorferdselloven, Reindriftsloven og Lakseloven.  

 

 

  4.2  Nasjonale dokumenter og retningslinjer 

 

Det finnes flere overordnede dokumenter som kan være retningsgivende for kystsoneplanlegging. 

Følgende nevnes: 

 

 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (T-1497)  

 Veileder kommuneplanens arealdel (T-1491)  

 Fiskeridirektoratet. Retningslinjer for arbeid med kystsoneplanlegging i Fiskeridirektoratet.  

 Sametingets planveileder (2010)  

 Handlingsplan for Kystverket 2010-2019  

 St.meld. 26 (2012-2013), Nasjonal transportplan 2014-2023. Samferdselsdepartementet. 

 St.meld. 22 (2012-2013), Verdens fremste sjømatnasjon. Fiskeri- og kystdepartementet.  

 St.meld. 21 (2011-2012), Norsk klimapolitikk, Miljøverndepartementet  

 St.meld. 14 (2004-2005), På den sikre siden – sjøsikkerhet og oljevernberedskap, Fiskeri- og 

kystdepartementet  

 Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen (2011). Gullestadutvalget  

 

 

  4.3  Regionale planer og dokumenter 

 Fylkesplan for Troms 2010-2013 

 Regional planstrategi for Troms (2012-2015) 

 Havbruksstrategi for Troms (2013) 

 Strategisk næringsplan for Tromsø-regionen (2008-2018) 

 Vesentlige vannforvaltningsspørsmål - vannregion Troms (2012) 

 Fylkesdelplan for kystsonen 1999 

 Fylkesvegplan (2010-2019) 

 Folkehelse, idrett og friluftsliv (2008-2013) 

 

 

 4.4  Kommunale planer og dokumenter 

 
De 3 kommunene har ulike status for kystsoneplanlegging og overordnet kommunal planlegging.  

 

Kommune Arealdel Kystsoneplan 

Storfjord kommune 2007 (under revidering)  

Kåfjord kommune Under utarbeidelse 1995-2005 

Lyngen kommune 2014 1999-2002 

 

Fig. 4 – Kommunenes areal- og kystsoneplaner 
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 Lyngen kommune har en ny arealplan (godkjent desember 2014). Både Kåfjord og Storfjord 

kommune har arealdel under arbeid, som ventes godkjent i løpet av 2015. 

 Det er flere reguleringsplaner i kommunene, som skal fortsette å gjelde. Disse er vist med 

hensynssone på plankartet. 

 Det finnes i tillegg noen andre relevante planer som har betydning for kystsonearbeidet 

(overordnet ROS, klima og energiplaner, næringsplaner mm). 

167



 11 

 

  5.  ORGANISERING OG PLANPROSESS 

 

  5.1  Organisering 

 
Organiseringa av planarbeidet er gjort etter plan og bygningslovens kapittel 9 om interkommunalt 

plansamarbeid. Kommunestyrene har opprettet en interkommunal styringsgruppe med likt antall 

representanter (3) fra hver kommune. Hvert kommunestyre treffer endelig planvedtak for sin 

kommune. Dersom rsom kommunene er uenige om innholdet i et samlet planforslag, kan styret eller 

den enkelte kommune anmode fylkesmannen eller regional planmyndighet om å mekle.  

Arbeidets formål, status, arealmessig avgrensning, økonomisk fordeling, organisering, fremdrift og 

mandat reguleres av; ”Avtale om samarbeid om kystsoneplanlegging mellom Lyngen, Gaivouna/ 

Kåfjord og Storfjord”, inngått mellom involverte rådmenn 23. januar 2008. 

 

De deltagende kommuner har overført til styret den myndighet til å treffe vedtak om planprosessen, 

som etter loven er lagt til kommunen.  

 

 

  5.2  Planprosess 

 
Det er gjennomført en omfattende planprosess.  I samråd med Troms fylkeskommune ble det 

utarbeidet et planprogram med informasjon om prosessen og planarbeidet.   

 

En arbeidsgruppe holdt folkemøter i hver kommune og det har vært korrespondanse med 

sektormyndigheter og vitenskapelige miljøer underveis i prosessen. 

 

Det innkom en rekke innspill til planforslaget, både til planprogrammet og i de formelle 

høringsrundene. Et utkast til planforslag ble presentert i Regionalt planforum i desember 2013. 

 

 

  5.3  Framdrift 

 
Framdrifta i arbeidet har vært planarbeidets største problem. Planprogrammet ble utarbeidet og lagt ut 

til offentlig ettersyn allerede høsten 2009. Manglende framdrift i arbeidet skyldes flere årsaker: 

 

 Prosjektleder hadde en engasjementstilling som gikk ut før planforslaget var ferdig.  

 Sweco AS ble engasjert for å gjøre planen klar for offentlig ettersyn.  

 Dette arbeidet (plankart, beskrivelse og bestemmelser) ble presentert i Planforum i Troms 

fylkeskommune høsten 2013. 

 Styringsgruppa besluttet at innspillene fra planforum og sluttføring av prosjektet skulle utføres 

av Nord-Troms Plankontor. 

 I ettertid viste det seg at Nord-Troms Plankontor likevel ikke kunne påta seg oppdraget pga. 

manglende ressurser. 

  

Framdrift siste året 

 

Høgtuns Plankontor AS ble engasjert for å sluttføre arbeidet. De ulike fasene i dette arbeidet kan 

oppsummeres slik: 

 

26.06.14: Møte i styringsgruppa 

04.07.14: Planen legges ut til offentlig ettersyn (høringsfristen ble forlenget med 1 måned) 
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01.10.14: Merknadsfrist. Innen fristens utløp var det kommet 20 innspill fra ulike aktører  

                (mange av innspillene inneholdt flere punkter). Det innkom 5 innspill fra  

                regional stat (innsigelse fra fylkesmannen, merknader fra de øvrige). 

07.11.14: Drøfting av innspillene med leder av styringsgruppa og rådmennene i kommunene. 

18.11.14: Møte med fylkesmannen/fylkeskommunen 

10. 1214: Status og beslutning om videre arbeidsprosess (leder av styringsgruppa og rådmennene i de  

     3 kommunene) 

20.02.15: Orientering om arbeidet i felles formannskapsmøte. 

27.03.15: Formell merknadsbehandling i styringsgruppa. 

 

04.06.15: Planforslaget legges ut til 2. gangs høring. 

30.09.15. Formell merknadsbehandling i styringsgruppa (2. gang). 
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  6. DAGENS SITUASJON 
 

 
 

Fig. 5 - Fiskeplasser, settefiskanlegg og gyteplasser 

Fjorden inndeles i 4 soner: Ytre -, midtre - indre og østre sone (Kåfjorden). Lyngen kommune grenser 

til alle sonene, Kåfjord til ytre- og midtre sone, mens Storfjord grenser til midtre sone. 

FP/FA 

FA 

FP/FA 

FP/FA 

Indre sone 

Midtre sone 

Ytre sone 

Østre sone 
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  6.1  Bebyggelse 

 
Lyngenfjorden er lang og smal, og er omkranset av høye, bratte fjell. Fare for ras og steinskred gjør at 

bebyggelig areal er lite, og med unntak av de dyrkbare dalene ligger det meste av dette arealet langs 

sjøen. Tradisjonelt har fjorden vært viktig for å livnære seg, men også til ferdsel og transport.  

Det bor til sammen 7231 personer i de 3 kommunene. Lyngen kommune har flest innbyggere med 

3143, deretter følger Kåfjord med 2197 og Storfjord med 1891 personer. 

 

Boligbebyggelse. Alle tre kommunene bærer preg av den type næringstilpasning som var vanlig for 50-

60 år siden, dvs. kombinasjon av jordbruk og fiske. Dette har ført til en ganske spredt bosetting og 

karakteristisk eiendomsstruktur (mange smale teiger fra strandlinje til fjell). I dag bor likevel 

mesteparten av befolkningen i tettstedene Lyngseidet, Furuflaten, Oteren, Hatteng, Skibotn, 

Manndalen, Birtavarre, Olderdalen og Djupvik.  

 

Næringsliv. De tre kommunene har et ganske bredt sammensatt næringsliv bestående av tjenesteytende 

næringer, transport, handel, råstoffutvinning, industri, turisme, akvakultur, fiske og landbruk. Noen 

næringsområder og områder for reiseliv og turisme er spredt rundt Lyngenfjorden. 

 

Fritidsbebyggelse. Det meste av fritidsbebyggelse i planområdet er lokalisert i hyttefelt, med størst 

tetthet på vestsiden av Storfjorden og i områdene nord for Skibotn. Men også på østsiden av 

Storfjorden og områdene nord for Lyngseidet er det en del fritidsbebyggelse. For øvrig finnes flere 

fraflyttede hus og småbruk tilknyttet strandsonen. Det har til nå vært liten omsetning av slike hus til 

fritidsformål. 

Vegnett. Fylkesveger følger vestsiden av fjorden fra Oteren til Koppangen. Det er ingen bebyggelse 

nord for Koppangen (på vestsiden av Lyngenfjorden i sone ytre del). E6 følger kystlinjen i store deler 

av østlig del av fjorden.  

 

 

  6.2  Bruk av sjøområdene 

 
Fiske. I områdene vist med lilla farge er hovedformålet fiskeområde, under dette trålfelt for rekefiske, 

passive redskap, kaste- og låssettingsplasser. De fleste av disse områdene ligger i ytre og midtre sone. 

Men stort sett hele Lyngenfjorden brukes til fiske (se fig 8, side 18). Virksomhet på sjøen kjenne-

tegnes av at ulike aktiviteter fungerer side om side eller i samme område til ulike tider (flerbruk).  

 

Gyte- og oppvekstområder. Under planprosessen er det avdekket at deler av Lyngenfjorden er gyte- og 

oppvekstområde for kysttorsk, dette gjelder særlig indre del av fjorden. 

 

Akvakultur. Det produserer i dag laks i sjø på lokalitetene Gourtesjohka i Kåfjord-Gàivouna kommune 

og Årøyholmen i Lyngen kommune. Selskapet disponerer også lokaliteten Stigen i Lyngen kommune.  

Det er to settefiskanlegg i området, på Elvevoll i Storfjord kommune (indre sone) og i Skardalen i 

Kåfjord kommune (østre sone). 

 

Havner og skipsleder. Skipsleder ender i havnene på Lyngseidet, Olderdalen og Skibotn. Fergetrafikk 

mellom Lyngseidet og Olderdalen skaper stor trafikk over Lyngenfjorden. 

 

Småbåthavner. Det finnes småbåthavner og småbåtanlegg (flytebrygger) i alle kommunene rundt 

fjordbassenget. 

 

Forsvaret. Forsvaret har et øvingsfelt i ytre del av fjorden. 

Tradisjonell bruk. Tradisjonell bruk til fangst/rekreasjon er en viktig del av den lokale kulturen. 
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  7.  UTFORDRINGER OG PROBLEMSTILLINGER 
 

 

  7.1  Generell utfordring 

 

 Utfordringer knyttet til kystsoneplanlegging er på mange måter den samme som i andre typer 

oversiktsplanlegging: Hvordan foreta en fornuftig avveiing mellom utbygging/tiltak og 

områder som av ulike grunner ikke ønskes bebygd (naturmangfold, friluftsområder, 

kulturminner, skredområder mm)?  

 

Problemstillingen er imidlertid noe modifisert, da planforslaget i hovedsak omfatter sjøarealer 

og bare i noen få tilfeller landarealer. 

 

 

  7.2   Utfordring knyttet til havbruk 

 

 Hovedutfordringen knytter seg til areal for havbruk. Dette er blitt tydeliggjort under 

planprosessen. Akvakulturnæringen er avhengig av gode lokaliteter for å oppnå bærekraftig og 

lønnsom drift. Lokalisering er imidlertid krevende i forhold fiskeri, allmenn bruk, lakseelver 

og reiselivsnæring. 

 

 Problemstilling: Hvordan finne egnede arealer til oppdrettsanlegg? 
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  8.  ANALYSE  OG SAMMENSTILLING  
 

 

  8.1  Akvakultur  

 

Norge er verdens største produsent av atlantisk laks og kystsonen i Nord-Norge og Troms er meget 

god egnet til lakseproduksjon. Mesteparten av oppdrettsvirksomheten i Tromsøregionen ligger i de 

ytre fjordene og i sund mellom øyene. Det er mindre anlegg i de indre fjordene, men de etablerte 

anleggene i Lyngenfjorden anses som meget velegnet.  

 

Lyngenfjordens egnethet for oppdrett. Tidevannsforskjellene i nord er betydelig større enn lenger sør 

(168 cm i Tromsø mot 90 cm i Bergen). Dette sikrer en betydelig bedre utskifting av vann i 

fjordsystemet. ArgusMiljø AS gjorde beregninger av vannutskifting og tidevannsdrevet 

gjennomstrømming (2007) og konkluderte med at Lyngenfjorden har stor bæreevne for 

oppdrettsanlegg.  

 

Egnede lokaliteter for oppdrett. I forbindelse med kystsoneplanleggingen har Akvaplan/niva laget 

rapporten «Utredning av akvakultur i Lyngenfjorden». På figuren nedenfor presenteres egnede 

områder ut i fra fysiske kriterier som strømforhold, dybde vannutskifting mm.  
 

 

Fig. 6 – Illustrasjon – mulige arealer som er egnet for oppdrett (vurdert ut i fra fysiske kriterier). 

 

1 

9 

11 

10 

7 

4 

5 

3 

2 

13 

14 

12 

6 

8 

Ytre sone 

Midtre sone 

Indre sone 

Potensielle oppdrettsområder 
Eksisterende oppdrettsanlegg 
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  8.2 Nærmere beskrivelse av lokalitetene 

 

Lokalitet Beskrivelse 

Lyngen  
1. Gamvik og Indre Gamvik Noe eksponert mot nord til nord-øst. Fare for ising med vind fra sør 

til sør- øst.  

2. Nordavindshavna 

 

Eksponert mot nord til nord- øst, og sør til sørøst. Fare for ising med 

vind fra sør-øst.  

3. Strupen - Koppangen Eksponert fra nord til nord-øst. Ingen eksponering fra sør, men en 

viss isingsfare fra øst.  

4. Årøya Det ligger en lokalitet i dette området. Eksponert mot nord, ingen 

isingsfare.  

5. Bunkholmen Lite eksponert, til dels skjermet. En viss isingsfare fra sør-øst.  

6. Kvitberget Eksponert og isingsfare fra sør til sør-vest.  

7. Oksvik Noe eksponert fra nord- øst, en viss isingsfare fra nord-øst og sør- 

øst.  

8. Sandvika Markert på kart, men ikke beskrevet. 

Gaivuona/Kåfjord 
Olderdalen (ikke kartfestet) 

 

Kan være moderat isingsfare fra sør-øst, og moderat eksponert for 

vær og vind fra sør-øst og nord-vest. 

9. Manndalsklubben  

 

Tidligere lokalitet, som har et visst potensial. Eksponert mot nord til 

nord-vest, og en viss isingsfare fra øst. Er inndratt og ikke i bruk.  

10. Nordneslandet-  

     Manndalen 

Eksponert mot nord, og en viss isingsfare fra øst til sør-øst. 

11. Nordneslandet  Eksponert mot nord, og en viss isingsfare fra øst til sør-øst.  

Skipsvika: (ikke kartfestet) 

 

Eksponert mot nord til nord-øst, og isingsfare fra sør til sør-vest. 

Det er kommet innspill på at det kan gå ras i sjøen på strekningen 

Skardalen – Båen. 

Storfjord 
12. Innerbukt – Skibotn: Mindre landtopografiske formasjoner som kan gi bakevjevirkning i 

enkelte områder. Men området er så stort at ved riktig plassering av 

anleggene vil disse ha mindre betydning for egnetheten til området. 

Vindeksponeringen er betydelig fra nord-nordøst. Viss fare for 

ising. 

13. Bergneset  

 

Ingen negative topografiske forhold som kan gi bakevjer eller 

sedimentfeller. Dybden er tilfredsstillende. Mest eksponert for vind 

fra nord og nordøst. Siltholdig brevann i sjøen kan forekomme. Viss 

fare for ising.  

14. Falsnes-Bentsjord:  

 

Et svært areal med godt dyp og ingen strømhindringer, terskler eller 

bakevjer. Alt ligger til rette for at det blir god spredning av utslipp. 

Vannutskiftningen antas å være god grunnet landtopografien. Viss 

fare for ising.  

 

 

Fig. 7 – Beskrivelse av mulige oppdrettslokaliteter.  

 

I siste høringsrunde kom det innspill om 4 nye lokaliteter for oppdrettsanlegg. 2 av disse 

inngår ikke i «egnede områder». Disse er vist med oransje markering på figurframstillingene.  
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  8.3 Virkninger av oppdrett i forhold til fiskeområder  

 

 

Fig. 8 – Illustrasjon av fiskeområder  

 
Storfjord/Lyngen/Kåfjord har fra gammelt av vært en viktig fiskefjord med gode lokale bestander. Fig. 

8 viser at de fleste potensielle områder for akvakultur ligger i fiskeområder. 

 

Yrkesfiske.  

Fiskernes arealbehov omfatter i utgangspunktet hele kysten. Fiskerne er avhengige av å kunne følge 

fiskebestandene, og bruker kystarealene på en relativ mobil, fleksibel og tidsavgrenset måte. Fiskens 

vandringsmønster kan også endres over tid, og derfor er fiskernes arealbehov i kystsonen vanskelig å 

kartfeste. Likevel er fiskeplasser i fjorden viktige å ta hensyn til i kystsoneplanleggingen. Det er gjort 

en forholdsvis omfattende kartlegging av fiskeområdene og fig. 8 illustrerer rekefelter og områder for 

både passive- og aktive redskaper, samt områder hvor disse kombineres.  

 

Sysselsatte i fiskerinæringen utgjør en forholdsvis stor del av andel årsverk i de 3 kommunene.  

De samlede landingene fra fartøy hjemmehørende i de tre kommunene utgjorde i 2008 en samlet verdi 

av 45 mill. kr. i hovedsak fra fartøy hjemmehørende i Lyngen. (NORUT rapport 2010:10) 

 

Tradisjonell fjordfiske. 

Tradisjonell bruk av fjord og strandområder er en viktig del av den lokale kulturen. Selv om 

fjordfisket gradvis har mistet økonomisk betydning, er det fortsatt en stor del av befolkningen som 

bruker fjorden til fangst og rekreasjon. 

 

Turistfiske. 

Rekefelt (aktiv redskap) 
Aktive redskaper 
Passive redskaper 
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Kysten og fjordene er grunnlag for turisme i Tromsøregionen. Turistfisket er ei ny næring på vei opp 

og det er etablert flere mindre sjøbuanlegg i strandsonen i planområdet.  

 

Samisk interesser.  

Samiske interesser omfatter i denne sammenheng tradisjonelt fiske, reindrift, kulturminner og øvrig 

samisk næring og kultur. Prinsippene for planlegging i samiske områder tar spesielt opp betydningen 

av naturgrunnlaget for samisk næringsutøvelse og at tradisjonell kunnskap skal legges til grunn i 

planarbeidet (Sametingets veileder). Selv om det ikke foreligger entydig definisjon av tradisjonelle 

samiske kyst- og fjordområder, mener sametinget at kommuner som inngår i Sametingets virkeområde 

for søkerbaserte tilskudd til næringsutvikling, er et hensiktsmessig utgangspunkt. Her inngår både 

Kåfjord, Storfjord og Lyngen kommune. 

 

I kystsoneplanleggingen er det er særlig pkt. 6 i veilederen «Hensyn å ta i forhold til samisk 

næringsutøvelse og ressursbruk» som er veiledende. Her nevnes eksplisitt at tradisjonelle fiskeplasser 

og gyteområder av vesentlig betydning for fiske i samiske kyst- og fjordområder, skal sikres (pkt. 6.1). 

Endret arealbruk (oppdrettsanlegg, rørlegging, kabling mm) må ikke medføre irreversibel skade eller 

ødeleggelse av lokalt fiske av vesentlig betydning for befolkningen i et bestemt område (pkt. 6.2). 

 

Svømmeplasser og flyttleier er lovbeskyttet av Reindriftslovens § 22. I planområdet er det ikke 

tradisjonelle svømmeplasser for rein, men i Koppangen i Lyngen kommune er det lokalisert en 

prammingsplass. Det må ikke etableres anlegg i dette området som vanskeliggjør reinflyttingen. 

 

176



 20 

 

  8.4  Virkninger av oppdrett i forhold til skipsleder, havner og Forsvaret 

  

 
 

Fig. 9 – Illustrasjon av skipsleder, havner og Forsvarets virksomhet  

Forsvaret. Forsvaret har ett aktivt skyte-/øvingsfelt i planområdet (ytre sone). Forsvaret har signalisert 

at skytefeltet ønskes opprettholdt. Dette berører potensielle oppdrettsanlegg i fjordens ytre del. 

 

Hoved- og bileder. I hoved- og bileder er det kystverket som har forvaltningsmyndighet og i disse er 

det sikker framkommelighet som prioriteres. Lyngenfjorden er forholdsvis bred og 

akvakulturanleggene lokaliseres vanligvis nært land og synes ikke spesielt konfliktfylt. 

 

Havner. Havnestrukturen i Norge består av havner som med hjemmel i havne- og farvannsloven. I 

loven defineres havnene som «utpekte havner», «stamnetthavner» og «øvrige havner». I 

Lyngenfjorden er havnene definert som «øvrige havner», som primært har som oppgave å betjene 

lokalsamfunn og stedlig næringsliv. I planområdet er det 1 fiskerihavner (Djupvik).  

 

Det er kystverket som er myndighet for bruk av fiskerihavner. Akvakultur er ikke spesielt konfliktfylt i 

forhold til havn, med unntak av Stigen. 

 

Høyspentkabler. Høyspentkabler krysser fjorden på 3 steder (grønn stiplet linje). Foruten anlegget på 

Lyngseidet berøres disse i liten grad av framtidige akvakulturanlegg.   

8 

Skipsleder 
Høyspentkabler i sjø 
Havner 
Fiskerihavner 
Forsvaret skytefelt 
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  8.5 Virkninger av oppdrett i forhold til skredfare  

  

 
 

Fig. 10 – Illustrasjon av hvor snøskred kan gå ned til sjøen (blå markering). 

Snøskred. Snøskred opptrer hyppig i alle tre kommunene. NGI´s aktsomhetskart danner grunnlaget for 

skredvurderingen. Aktsomhetskart for snøskred dekker som hovedregel også område med potensiell 

fare for andre skredtyper i bratt terreng (steinsprang/steinskred og jordskred), fordi det er snøskredet 

som normalt har størst utstrekning. Skredgrensene er teoretisk beregnet ut fra helningsvinkel og 

signaliserer behov for aktsomhet. Dette innebærer at områdene må undersøkes nærmere av 

fagkyndige, før byggetillatelser kan gis. 

 

Fjellskred og skredgenererte flodbølger. Nordnesfjellet på østsiden av Lyngseidet består av ustabile 

fjellmasser. Et stort utras som går ut i fjorden vil påvirke alle tre kommunene. Det er beregnet en 

oppskyllingshøyde som framgår av plankartet, men som er uhensiktsmessig å vise på 

illustrasjonskartet. I dag overvåkes fjellet kontinuerlig med avansert GPS-nettverk av NVE.  

 

Bygging/tiltak nedenfor oppskyllingshøyden kan bare bygges i tråd med Byggeteknisk forskrift § 7-4. 

Bygningstyper tilknyttet oppdrettsanlegg vil neppe være spesielt problematisk.  

 

Kvikkleireskred. Kvikkleireskred kan oppstå i alle områder med marine leirtyper, dvs. leirer som er 

avsatt i saltvatn. Dersom det ikke er fjell i dagen, må det foretas en geoteknisk vurdering før tiltak 

iverksettes. NGIs løsmassekart gjelder bare landarealer. 

 

8 

Snøskred 
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  8.6 Virkninger av oppdrett i forhold til gyte- og oppvekstområder 

 

 

Fig. 11 – Illustrasjon av gyte- og oppvekstområder for kysttorsk. 

Fig. 11 viser at mange potensielle oppdrettsanlegg ligger i gyte- og oppvekstområder for torsk, særlig i 

indre sone.  

 

Havforskningsinstituttet (HI) har gjennomført et pilotprosjekt i Lyngenfjorden som har utledet  

rapporten ”Metode for lokalisering og verdisetting av gyteplasser i fjorder med dype terskler, åpne 

havbukter og sund”(Espeland m.fl.2009). Havforskningsinstituttet gjennomførte et tilsvarende tokt, 

våren 2010. Dette for blant annet å underbygge konklusjonene i rapporten.  

I rapporten ble indre deler av Lyngenfjorden fra Ørnes i Lyngen kommune og inn til indre del av 

Storfjorden avklart som regionalt viktige og godt dokumenterte gytefelt (kategori B). Kategori A er av 

nasjonal viktighet (slik som Lofoten) og kategori B anses å være den høyeste verdi en kan få inne i 

fjordsystemer. 

Fiskere har lenge uttrykt bekymring for at lakseoppdrett har negativ påvirkning på torskens 

gytevandring og gyteadferd. Selv om det ikke finnes god dokumentasjon på dette, kan dette heller ikke 

utelukkes på grunn av manglende konkrete studier.  

Gyte- og oppvekstområder 
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  8.7 Virkninger av oppdrett i forhold til naturmiljø - sikringssoner anadrom fiskeslag 

 

 

Fig. 12 – Illustrasjon av sikringssoner for anadrom fiskeslag. 

Fig. 12 viser at potensielle oppdrettsanlegg ligger innenfor sikringssoner for anadrom fisk. 

 

Ved første gangs høring fremmet fylkesmannen innsigelse til at oppdrettsanlegg for torsk ble omgjort 

til lokaliteter for anadrom fisk (markert med sirkler på fig. 12). Etablering av oppdrettsanlegg så nært 

vassdrag med anadrom fisk er uheldig i forhold til genetisk og økologisk påvirkning ved rømming og 

spesielt i forhold til smittepress for fiskesjukdommer.  

 

Dette gjelder både laks, sjøørret og sjørøye. Sjøørret og sjørøye antas å bli mest rammet, da disse står 

nært vassdragene og i større del av året enn det som har vært ansett å være vanlig. 

I dette tilfellet er etableringene spesielt problematisk fordi det planlegges en stor og kostbar aksjon for 

å utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris fra Skibotnvassdraget og Signaldalselva. 

Gjennomføringen er planlagt i 2015 og 2016. Laksebestanden vil være særlig sårbar for påvirkning av 

rømt laks (genetisk og økologisk) i hele oppbyggingsperioden. Etter rotenonbehandlingen vil eventuell 

friskmelding av regionen skje tidligst i 2020.  

 

Også etter friskmelding/reetablering av livskraftige bestander, er lokalisering nært disse vassdragene 

svært uheldig. Sikringssonene er ikke eksakte. Fylkesmannen kan ikke tilrå nøyaktig avstand, men 

dess lengre ut i fjordene akvakulturanlegg ligger, dess bedre er det. 

Sikringssoner 
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  8.8 Virkninger av oppdrett i forhold til naturmiljø – verneområder og naturtyper 

 

 

Fig. 13 – Illustrasjon av naturområder  

Fig. 13 viser at potensielle oppdrettsanlegg først og fremst berører natur- og verneverdier i fjordens 

ytre del. De øvrige områdene er i liten grad berørt. 

Verneområder. Innenfor planområdet er det fem verneområder. Lyngsalpan landskapsvernområde er 

den største og hele kystsoneplanens ytre del (vestsiden) grenser mot landskapsområdet. Årøyholmen 

landskapsvernområde dekker mesteparten av Årøyholmen. I tillegg finnes 3 naturreservater; Karnes -, 

Skibotnutløpet - og Røykeneselva naturreservat.  

 

Biologisk mangfold. Det er gjennomført kartlegginger av biologisk mangfold i de forskjellige 

kommunene i forskjellige sammenhenger. Områdene er lagt inn i miljødirektoratets naturbase og 

ivaretatt i planen som hensynssoner eller som naturområder i sjø. 

 

Kulturminner. Landarealene i planområdet er betinget av at det er en logisk kopling mot sjøarealer 

(eks.vis småbåthavn, sjøbuer, utfyllingsområder). Grunnlaget for bosetting har vært nært knyttet 

tilgjengelighet til sjøen og det er funnet kulturminner i noen av områdene. Dette framgår nærmere i 

konsekvensutredningen for de enkelte områdene. 

 

Israndavsetninger.  Israndavsetninger er løsmasser avsatt ved randen av tidligere isbre. 

Israndavsetninger består oftest av morenemateriale og er vist som hensynssoner på plankartet. 

 

Lyngsalpan landskapsvernområde 
Naturreservater 
Prioriterte naturtyper 
Israndavsetninger 

181



 25 

  8.9  Sammenstilling  

  

 
 
Fig 14 – Lokalisering av akvakulturområder i Lyngenfjorden 

 

Illustrasjonene viser at det er vanskelig å etablere oppdrettsanlegg uten å berøre andre interessefelter.  

Hensikten med analysen er først og fremst å synliggjøre grad av konfliktnivå – og på denne måten 

kunne foreta en hensiktsmessig avveiing mellom etablering av oppdrettsanlegg og områder som av 

ulike grunner ikke ønskes utbygd.  

Planområdet er inndelt i 4 soner; ytre-, midtre- indre sone og østre sone (Kåfjorden). Eventuell 

utvikling av oppdrettsanlegg i Lyngenfjorden synes å være best i midtre sone. I de øvrige sonene er 

flere tungtveiende grunner mot etablering av oppdrettsanlegg.  

Indre sone. Indre sone er dokumentert som viktig gyteområde for torsk (se Pilotprosjekt 

Havforskningsinstituttet 2009 og 2010). Fiskerne har lenge ment at oppdrett har negativ påvirkning på 

torskens gytevandring og gyteadferd. I dokumentet «Utredning om akvakultur i Lyngenfjorden» vises 

det til 2 studier: «Effekter på gyteadferd for torsk» og «Effekter på gytevandring» (Ørjan Karlsen og 

Terje van der Meeren).  

 

Studiene gir ikke dokumentasjon på negativ virkning på torskens gytevandring og gyteadferd, men 

negative virkninger kan heller ikke utelukkes da studiene så langt ikke har vært konkrete nok. 

I denne sonen av fjorden finnes de to største lakseførende elvene, Skibotn- og Signaldalselva. 

Lokalisering av oppdrettsanlegg nært disse elvene vil være uheldig, særlig på grunn av smittefare fra 

rømt oppdrettslaks (se fig. 12, sid 23). Både naturmangfoldlovens § 9 (føre var prinsippet skal 

8 

Ytre sone: Etablering av oppdrettsanlegg 
er i hovedsak uheldig i forhold til: 
- Landskapsverdi (pkt. 8.8) 
- Forsvarsinteresser (pkt. 8.4)  
- Snøskredfare (pkt. 8.5) 

Indre sone: Etablering av oppdretts- 
anlegg er i hovedsak uheldig i 
forhold til:  
- Gyte- og oppvekstområder (8.6) 
- Nærhet til lakseførende elver (8.7) 

Midtre sone: Område med 
eksisterende oppdrettsanlegg. 
Berører fiske- og gyteområder, 
men i mindre omfang enn i de 
øvrige sonene.  

Side sone: Etablering av oppdretts-
anlegg er i hovedsak uheldig i forhold til: 
- Gyte- og oppvekstområder (8.6) 
- Isgang  

182



 26 

anvendes dersom kunnskapsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig) og Sametingets veileder (fiskeplasser og 

gyteområder må sikres) bygger opp om en restriktiv holdning til oppdrettsanlegg i fjordens indre del. 

 

Ytre sone. Ytre sone representerer det fremste varemerket for Lyngenfjorden – fjellandskapet. 

Landskapet har stor verdi og er unikt i nasjonal og internasjonal sammenheng. Det aktuelle området 

som grenser mot sjøen, inngår i Lyngsalpan landskapsvernområde og representerer en uberørt 

kyststrekning på ca. 3 mil (fra vegens endepunkt i Koppangen til Lyngstuva i nord). 

Befolkningen i både Lyngen og Kåfjord har utnyttet fiskeressursene langs fjellrekka i mange 

generasjoner. Området er først og fremst tilgjengelig med båt og har stor rekreasjonsverdi. Området 

har også lang tradisjon som turistattraksjon. Allerede i siste del av 1800-tallet ble Lyngenfjorden et 

internasjonalt reisemål hvor innseilingen i Lyngenfjorden var en viktig del av konseptet. 

Turistbåttrafikken varte i 100 år (til 1975).  

 

Forsvarets øvingsområde i ytre del, vil ikke være forenelig med oppdrettsanlegg. I tillegg er stort sett 

hele strekningen utsatt for snøras. 

 

Den østlige delen av fjorden (Normannvik-Djupvikområdet i Kåfjord kommune) har imidlertid ikke de 

unike landskapskvalitetene og er heller ikke påvirket av Forsvaret og snøras. I dette området kan 

akvakultur vurderes. Strekningen er forholdsvis tett bebygd og eventuell lokalisering må skje i tett 

dialog med innbyggerne.   

 
Østre sone (Kåfjorden) 

Kåfjorden er en sidefjord til Lyngenfjorden. Området fra Olderdalen til Trollvik er registrert som gyte- 

og oppvekstområde for torsk. Fjorden fryser tidvis til i indre del og isgang skjer forholdsvis ofte. 

Strekningen Manndalsklubben - Nordnes (fjordens nordlige – og vestlige del) er ikke registrert som 

gyteområde. Her er også isproblemene mindre.  

 

Midtre sone. Midtre sone er noe mindre konfliktfylt, selv om oppdrettsanleggene også her vil berøre 

både fiske- og gyteområder. Fiske- og gyteområder er imidlertid godt representert i de øvrige sonene. 

Det tilrås at eventuell utvikling av oppdrettsanlegg i fjordområdet lokaliseres til dette området (se fig 

14, side 25). 

 

Dokumentet «Konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse - enkeltområder» beskriver de 

enkelte tiltakene nærmere.  
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  8.10  Framtidig struktur i akvakulturnæringen  

  

 
 
Fig. 15 – framtidig struktur for akvakulturnæring i Lyngenfjorden. 

 

Havbruksnæringen i Tromsøregionen er, som i resten av landet, særlig konsentrert om 

lakseproduksjon. De store tidevannsforskjellene gjør Lyngenfjorden velegnet for lakseproduksjon pga. 

store vannutskiftninger. 

 

God planlegging av sjøarealer er antagelig ett av de beste virkemidlene for å redusere negative 

miljøpåvirkning fra oppdrett, redusere smittsomme sykdommer i anleggene og for bedring av 

fiskehelse generelt. I de tettest oppdrettsfjordene i sør- og midtnorge er det i dag store utfordringer i 

forhold til dette. For å unngå en slik situasjon er det derfor viktig at det i områder der det fortsatt er få 

anlegg, planlegges helhetlig for større områder før en tillater nye lokaliteter.  

 
Mattilsynet (Martin Binde) har laget en clustermodel for «optimal» lokalisering av anlegg for å 

begrense smitte. Modellen tar utgangspunkt følgende: 

- Anleggene må lokaliseres i områder med god driftsforhold (strømforhold, dybde mm)  

- Minimums avstand til andre anlegg (smittehygieniske “branngater”)  

- “alt inn – alt ut” driftsformer  

- Selvforsynte regioner med smolt.  
 

Fig. 15 viser en slik modell overført til Lyngenfjorden. Utvikling av ny teknologi kan gi større 

sikkerhet mot rømming i framtida. I tilfelle kan akvakultur utvikles lenger inn i fjorden (se grønn 

stiplet linje). 

Kan utvikles som framtidig område 
for akvakultur, forutsatt at ny 
teknologi gir større sikkerhet mot 
rømming 

Område med eksisterende 
oppdrettsanlegg. Lyngen og 
Kåfjord kommune. 

Område med eksisterende 
oppdrettsanlegg. Nordreisa 
kommune (5 anlegg) 

Smittehygieniske «branngater» 
Min. avstand: 5 km 

Smittehygieniske «branngater» 
Min. avstand: 5 km 
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  9. KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE 
 

Kystsoneplanen omfattes av kravet om konsekvensutredning (PBL § 4.2). Dvs. at planer som 

legger til rette for utbygging, skal beskrive mulige konsekvenser for miljø og samfunn. 

Vurderinger som gjøres etter naturmangfoldloven (§§ 8 -12) inngår som del av 

konsekvensutredningen. 

 

  9.1  Metode - konsekvensutredning 

 

For å få frem virkningene av planen, må de måles eller beskrives ut fra en referanse. Dagens 

situasjon, inkludert vedtatte kommuneplaner og reguleringsplaner, er en slik referanse og 

benevnes som 0 – alternativet. I konsekvensutredningen gjøres en sammenligning av forventet 

tilstand etter tiltaket, mot forventet tilstand uten tiltak.  

 

To parameterer – tiltakets omfang og verdien på tema som berøres – påvirker grad av 

konsekvens. Minus er negativ konsekvens (rød farge) og pluss er positiv konsekvens (grønn 

farge). Ingen konsekvens benevnes med “0” (ingen farge). Disse graderes i en 7-delt skala 

etter følgende verdier: 

 

- - - 

- - 

- 

Stor negativ konsekvens 

Middels negativ konsekvens 

Liten negativ konsekvens 

0 Ingen eller ubetydelig konsekvens 

+ 

++ 

+++ 

Liten positiv konsekvens 

Middels konsekvens 

Stor positiv konsekvens 
  

Fig. 16 – Grader av konsekvens 

 

Tabellen nedenfor  illustrerer temaer i venstre kolonne, hva som vurderes i midtre kolonne og 

tilgjengelig kunnskap som danner grunnlag for vurderingen i høyre kolonne. 

 

Utredninger Vurdering Tilgjengelig kunnskap 

Natur og miljø   

Naturmangfold Vurdering om utbyggingstiltaket 

kommer i konflikt med viktige områder 

for fiskestammer, verneområder og 

viktige naturtyper. 

Kartlagte fiske-, gyte- og 

oppvekstområder, naturbasen, 

naturtypekartlegginger, 

artsdatabank, lokale innspill. 

Landskap  Vurdering av spesielle landskapsverdier i 

forhold til utbygging. 

Referansesystem for landskap i 

Norge. NIJOS 2005. 

Kulturminner/ 

kulturmiljø 

Vurdering om utbyggingstiltaket 

påvirker kulturminner og/eller 

kulturmiljøer.  

Veileder kulturminner og 

kulturmiljø, kulturminnesøk, 

askeladden.  

Friluftsliv  Vurdering om tiltaket kommer i konflikt 

med spesielle friluftsinteresser. 

Kommunal kartlegging og 

registrering. Ishavskysten 

friluftsråd. 

Landbruk og 

reindrift 

Vurdering om utbyggingstiltaket bidrar 

til til hindring for landbruk eller reindrift.  

www.skogoglandskap.no og 

lokal kunnskap. 

185

http://www.skogoglandskap.no/


 29 

Samfunn 

Næring og 

sysselsetting 

Vurdering om utbyggingen bidrar til å 

generere arbeidsplasser eller er til hinder 

for framtidig næringsutvikling. 

Lokal kunnskap. 

Tradisjonell bruk Vurdering hvorvidt tiltaket kommer i 

konflikt med tradisjonelle fiskeplasser, 

eller andre områder som er blitt høstet.  

 

Trafikksikkerhet  Vurdering om utbyggingstiltaket får 

konsekvenser for trafikksikkerheten.  

Nasjonale normkrav og 

retningslinjer Håndbok 017. 

Barn og unge Vurdering om utbyggingen kommer i 

konflikt med områder som er viktige for 

barn og unge.   

Rikspolitiske retningslinjer 

(RPR), Barnetråkk og direkte 

medvirkning.  

Folkehelse Vurdering om utbygging påvirker 

folkehelsen positivet eller negativt. 

Kartlegging av friluftsom-

råder, lokale innspill.  

Universell 

utforming  

Vurdering av muligheter for universell 

tilrettelegging. 

Plan og bygningsloven § 10.  

Byggeteknisk forskrift.  

Infrastruktur Vurdering om utbyggingen kan utnytte 

eksisterende infrastruktur og behov for 

ny. 

Kommunal kunnskap. 

Kommunal 

økonomi 

Vurdering hvorvidt utbyggingsforslaget 

påvirker kommunal økonomi. 

Kommunal kunnskap. 

 

Fig. 17 – Utredningstemaer konsekvensutredning 

 

 

 

  9.2  Metode - ROS-analyse 

 

Alle planer der det legges til rette for utbygging skal vurderes med hensyn til risiko og 

sårbarhet (plan- og bygningslovens § 4-3). På dette plannivået skal analysen være overordnet. 

Dvs. at det er tilstrekkelig å identifisere i hvilken grad nye tiltak etter planen kan være sårbare 

for ulike farer, eventuelt om slike tiltak kan øke sårbarheten for sine omgivelser. Analysen 

danner grunnlaget for å redusere den identifiserte sårbarheten enten ved endringer i tiltakene 

(formålene) i planen eller gjennom krav om videre utredninger i detaljeringsfasen. Slike grep 

kan først og fremst sikres gjennom hensynssoner og/eller bestemmelser til planen. 

 

ROS-analysen er gjennomført i 3 trinn:  

- hva er relevant – ikke-relevant risiko  

- beskrivelse av risiko, sannsynlighet og konsekvenser 

- beskrivelse av avbøtende tiltak  

 

 

Vurdering av relevante temaer 

 

Vurdering av sannsynlighet tar utgangspunkt i tilgjengelige elektroniske data, historiske data, 

statistikk, klimaendringer mm. For naturbaserte farer har Klimaprosjekt Troms, Klimaprofil 

Troms og Klimahjelperen vært sentrale dokumenter. Øvrig dokumenter framgår i rubrikken 

Tilgjengelig kunnskap.  

 

186



 30 

Faretype Vurdering Tilgjengelig kunnskap 
Naturbaserte farer 

Snøskred Flere av tiltakene kan være utsatt for snøskred. 

Temaet vurderes.   

NGIs aktsomhetskart. 

 

Fjellskred De fleste tiltakene vil påvirkes av fjellskred.  

Temaet vurderes.   

Beregnet oppskyllingshøyde 

NGI-rapport (august 2013). 

Kvikkleireskred Kan forekomme i områder med leire. Temaet 

vurderes. 

Løsmassekart og utførte 

grunnundersøkelser. 

Havnivåstigning/ 

stormflo 

Relevant tema for de fleste tiltakene ved sjø. 

Temaet vurderes. 

“Estimater av havnivåstigning i 

norske kystkommuner". 

Flomfare og 

erosjon 

Flom er definert som flom i vassdrag. Vil ikke 

påvirke tiltakene i planen. 

Veileder - Flom og skredfare i 

arealplaner. 

Ekstremnedbør Fare knyttet til ekstremnedbør er definert som 

utfordringer ved overvannshåndtering. 

Påvirker ikke tiltakene i planen. 

Korttidsnedbør og 

ekstremnedbør (Norsk 

klimasenter). 

Sterk vind Flere av tiltakene som vurderes kan være 

utsatt for sterk vind. Temaet vurderes. 

Norsk klimaservicesenter. 

Grunnforhold Vurdering om byggegrunnen er problematisk.  

Temaet vurderes. 

Løsmassekart og utførte 

grunnundersøkelser. 

Radon Ikke aktuelt for noen av tiltakene. Stråleverninfo 14:2012 og 

Statens strålevern. 

Isgang Flere tiltak kan påvirkes av isgang. Temaet 

vurderes. 

Lokal kunnskap. 

Skog- og 

lyngbrann 

Ikke aktuelt for noen av tiltakene. Lokal kunnskap. 

Virksomhetsbaserte farer 
Brann/eksplosjon Ingen av tiltakene vil medføre økt brann- og 

eksplosjonsfare. 

Brann og eksplosjon 

(Arbeidstilsynet) 

Kjemikalieutslipp 

og annen akutt 

forurensning 

Planforslaget legger opp til aktivitet i strand 

og sjøområdet og dermed økt 

forurensningsfare. Temaet vurderes. 

Forurensning. Regjeringen.no. 

Forurensning i 

grunn og sjø 

Vurderes sammen med kjemikalieutslipp. Forurensning. Regjeringen.no. 

Skipshavari Planforslaget legger ikke opp til vesentlig 

større sjøtrafikk. Dersom utskipningshavn i 

Skibotn aktualiseres, må dette vurderes. 

Havne og farvannsloven. 

Transport av farlig 

gods 

Planforslaget legger ikke opp til økt transport 

av farlig gods. Dersom utskipningshavn 

aktualiseres, må dette vurderes.  

Direktiv 2008/68/EF – 

Innlandstransport av farlig 

gods. 

Støy og lys Nye anlegg vil i liten grad medføre støy som 

må vurderes på dette plannivået. 

Retningslinjer for støy i 

arealplanlegging. 

Dambrudd Ikke relevant. ”Forskrift om sikkerhet ved 

vassdragsanlegg” 2010. 

 
Fig. 18 – Relevant og ikke-relevant risiko 
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  10.  SAMLET KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 
 

  10.1  Arealbruk for hele planområdet 

 

 

 
 

Fig.19 - Illustrasjon av hele planområdet med inndeling i delområder. 

 

På de neste sidene gis en samlet konsekvensvurdering av hele planområdet. Dvs. at det gis en kort 

beskrivelse om hvordan de ulike temaene blir påvirket av utbyggingstiltakene. I dette inngår også 

vurderinger i henhold til Naturmangfoldlovens §§ 8 – 12. 

 

Det er til sammen 52 ny utbyggingsområder/tiltak i planforslaget. For oversiktens skyld presenteres 

fjordbassenget i 4 delområder med oversikt over alle byggetiltakene tilknyttet de ulike delområdene. 

Her gis også en skjematisk framstilling av hvordan utbygginger påvirker hovedtemaene naturmiljø, 

samfunn og samfunnssikkerhet. 

 

I vurderingen av hele området vil kommentarene i noen tilfeller relateres til delområdene. 

 

Se også dokumentet «Konsekvens og sårbarhetsanalyse av enkeltområder». 

 

Ytre sone: 7 nye forslag til 
utbyggingsområder/tiltak, hvor 
2 er oppdrettsanlegg. 

Indre sone: 18 nye forslag til 
utbyggingsområder/tiltak, hvor 
1 er areal til settefiskanlegg. 
 

Midtre sone: 19 nye forslag til 
utbyggingsområder/tiltak, hvor 
6 er oppdrettsanlegg. 

Østre sone: 7 nye  forslag til 
utbyggingsområder/tiltak, 
hvor 1 er oppdrettsanlegg..  
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 10.1.1 Arealbruk i «ytre sone» 

 

 
 

Fig. 20 – Vurdering av tiltakene – ytre sone 

 

ID Formål Stedsnavn Kommune Konsekvensvurdering 
Natur Samfunn ROS 

VA1 Akvakultur (ny) Koppangen Lyngen --- + V 
VA7 Akvakultur (ny) Engenes Kåfjord - + A 
BFT6 

SA9 

Fritids- og turistformål 

Småbåtanlegg 

Strandvoll 

 

Kåfjord 

 
0 + 

 

V 

VS11 Småbåthavn Djupvik Kåfjord - + V 
VS12 

BN4 

Eksist. småbåthavn 

Eksist. industri 

Djupvik 

 

Kåfjord 

 
0 

 

0 

 

V 

 

KU --- Stor konsekvens -- Middels konsekvens - liten konsekvens 0  Ingen konsekvens 

ROS A=Akseptabel risiko V=Tiltak vurderes U=Uakseptabel risiko 

 

Rød markering innebærer at områdene er tatt ut av planforslaget etter 2. gangs høring. 

. 

VA7 

VA1 SA9/BFT6 

VS11 
VS12/BN5 
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 10.1.2 Arealbruk i «midtre sone» 

 

 
 

Fig. 21 – Vurdering av tiltakene - midtre sone 

 

ID Formål Stedsnavn Kommune Konsekvensvurdering 
Natur Samfunn ROS 

VA2 

NFFFA1 

Akvakultur  

Kombinert formål 

Årøybukt Lyngen - + V 

VA3 Akvakultur Stigen Lyngen - + V 
VA4 Akvakultur Nordneslandet Kåfjord -- + V 
VA5 Akvakultur Gourtesjokha Kåfjord - + V 
VA6 Akvakultur Ysteby Kåfjord -- + V 
BFT4 

SA6/-7 

Fritids- og turistformål 

Småbåtanlegg 

Sieidegiedda Kåfjord - + V 

BFT5 Fritids- og turistformål Strandvoll Kåfjord 0 + V 
SHA1 Havn Lyngseidet Lyngen -  + V 
SHA3/-4, 

S/ ST og 

VS10 

Havn 

Sentrum/samferdsel 

Småbåthavn 

Olderdalen Kåfjord - + V 

VS1 Småbåthavn Årøybukt Lyngen 0 0 A 
SA10 Småbåthavn Einarvika Lyngen 0 0 V 
VS3 Småbåthavn Ørnes Lyngen 0 0 V 
SA8 Småbåtanlegg Normannvik Kåfjord 0 + V 

 

KU --- Stor konsekvens -- Middels konsekvens - liten konsekvens 0  Ingen konsekvens 

ROS A=Akseptabel risiko V=Tiltak vurderes U=Uakseptabel risiko 

Rød markering innebærer at områdene er tatt ut av planforslaget etter 2. gangs høring. 

SA6/-7/BFT4 

SA8/BFT5 

VA3 

VS1 

VA5 
SA10 

VA2/NFFFA1 

S/ST/VS10 SHA3/-4 

VA6 

SHA1
1 

VS3 

VA4 
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10.1.3  Tiltaksoversikt i «indre sone» 

 

 
 

Fig. 22 – Vurdering av tiltakene etter Naturmangfoldloven – indre sone 

 

ID Formål Stedsnavn Kommune Konsekvensvurdering 
Natur Samfunn ROS 

VS4 Utvid. småbåthavn Pollen Lyngen - 0 V 
VS5 Småbåthavn Furuflaten Lyngen 0 0 V 
BN1  Industri Furuflaten Lyngen 0 + U 
Kai Nothjell Rasteby Storfjord 0 0 A 
SA1  

N1 

Småbåtanlegg  

Naust 

Storeng Storfjord 0 0 V 

NFFFA

2 BN2 

Kombinert formål  

Eksist. industri 

Elvevoll Storfjord - ++ A 

BFT1 

SA2 

Fritids- og turistformål 

Småbåtanlegg 

Sandørbukta Storfjord - + V 

BFR1 

SA3 

Fritidsboliger 

Småbåtanlegg 

Nygård Storfjord 0 0 V 

N2  

SA4 

Naust 

Småbåtanlegg 

Pederanjarga Storfjord 0 0 V 

SHA2 

BN3 

VS6 

Havn  

Industri  

Småbåthavn 

Skibotn Storfjord - + V 

H710_1 Utskipningshavn Skibotn Storfjord --- +++ V 

 

KU --- Stor konsekvens -- Middels konsekvens - liten konsekvens 0  Ingen konsekvens 

ROS A=Akseptabel risiko V=Tiltak vurderes U=Uakseptabel risiko 

SHA2/BN3/VS6 

H710_1 

VS4 

VS5 

SA1/N1 

BN1 

SA3/BFR1 

SA2/BFT1 
BN2/NFFFA2 

SA4/N2 

Kai 
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 10.1.4 Tiltaksoversikt østre sone (Kåfjorden) 

 

 
 
Fig. 23 – Vurdering av tiltakene – østre sone (Kåfjord) 

 

ID Formål Stedsnavn Kommune Konsekvensvurdering 
Natur Samfunn ROS 

BFT2 Fritids- og turistformål Manndalen Kåfjord 0 + V 
BFT3 Fritids- og turistformål Manndalen Kåfjord -- + V 
VS8 Utvid. småbåthavn Manndalen  Kåfjord - 0 V 
VS9 Utvid. småbåthavn Skardalen  Kåfjord - ++ V 
SA5 

N3 

Eksist. småbåtanlegg 

Eksist. naust 

Birtavarre Kåfjord 0 0 A 

 

KU --- Stor konsekvens -- Middels konsekvens - liten konsekvens 0  Ingen konsekvens 

ROS A=Akseptabel risiko V=Tiltak vurderes U=Uakseptabel risiko 

 

 

Delområdet omfatter sidefjorden Kåfjord. På fjordens østre side (Olderdalen – Birtavarre) finnes 

randbebyggelse langs store deler av E6. På motsatt side av fjorden er fjellene brattere og bosettingen er 

lokalisert til 2 områder; Manndalen og Skardalen. 

Det er til sammen 6 utbyggingsområder/tiltak avsatt i planen. De nye formålene representerer i 

hovedsak utvidelser av eksisterende foretak. 

VS7/-8 

VS9 

SA5/N3 

BFT2/-3 
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  10.2  Vurderinger etter Naturmangfoldloven §§ 8 - 12 

 
Alle beslutninger som berører naturmangfold skal vurderes etter prinsippene i lovens §§ 8-12. 

Begrunnelse og omfanget av vurderingen etter §§ 8-12 må tilpasses forholdene til den enkelte 

plannivå. Det er relevant å se på om naturmangfoldet som berøres er verneområder, utvalgte 

naturtyper, prioriterte arter, inngrepsfri natur eller annet naturmangfold som er truet eller verdifullt. 

 

Naturmangfold er i loven definert slik i § 3 bokstav i): "naturmangfold: biologisk mangfold, 

landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold, som ikke i det langt vesentlige er et resultat av 

menneskelig påvirkning."  

 

Biologisk mangfold er vurdert under utredningstemaet naturmangfold i konsekvensutredningen. Når 

det gjelder landskapsmessig mangfold er dette vurdert under utredningstema landskap. Kulturminner 

er vurdert under kulturminner /kulturmiljø. 

 

I konsekvensutredningen er 50 forslag til ny arealbruk vurdert. Av disse er det 9 områder akvakultur. 7 

er oppdrettsanlegg og 2 er settefiskanlegg. De øvrige områdene er hovedsakelig tatt med for 

oversiktens skyld (når landarealet har naturlig tilknytning til sjø). De fleste av disse er småbåtanlegg, 

naust og sjøbuer som enten eksisterer eller er med i gjeldende arealplaner. Det betyr at det i realiteten 

vil bli små endringer i arealbruken på land som følge av kystsoneplanen. 

 

NML § 8. Informasjon om naturmangfold er hentet fra naturbase.no og artsdatabank med registreringer 

av verneområder, marine naturtyper, leveområder for arter, korallrev og inngrepsfri natur. Informasjon 

om marine arter er hentet fra Fiskeridirektoratet sin kartinnsynsløsning med informasjon om gyte- og 

oppvekstområder (kystnære fiskeridata) og gytefelt for torsk (verifisert av Havforskningsinstituttet, 

HI). 

 

For landskap er tilgjengelig kunnskap noe mer begrenset. Nasjonalt referansesystem for landskap 

(NIJOS) klassifiserer Lyngenfjorden under «Fjordbygdene i Nordland og Troms», men Kåfjorden er 

klassifisert under «Indre bygder i Troms». Registreringen av inngrepsfri natur (INON) er også benyttet 

som grunnlag i konsekvensutredningen, men denne omfatter registreringer på land. Vannforskriften i 

Troms er benyttet for klassifisering av økologisk tilstand på vann. Dataene fra kartleggingen er hentet 

fra vannportalen og vann-nett.  

 

Det varierer i hvilken grad det foreligger kunnskap om hvordan ny arealbruk påvirker 

naturmangfoldet. Dette gjelder først og fremst hvordan oppdrettsanlegg påvirker gyte- og 

oppvekstområder for villfisk, men også hvilke avstand det bør være mellom lakseførende elver og 

oppdrettsanlegg. I tilfeller med usikkerhet er føre-var prinsippet (§9) kommet sterkere til anvendelse.  

 

Samlet belastning (§10) på økosystemet er vurdert med utgangspunkt i dagens situasjon og den 

merbelastning som planforslaget innebærer. Prinsippet om kostnader ved miljøskade (§11) og 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (§12), vil først og fremst vurderes i senere planfaser eller 

ved søknad om byggetillatelse.  

 

For å håndtere vurderingene etter naturmangfoldloven og å se enkeltområder i sammenheng, benyttes 

inndelingen i ytre-, midtre-, indre- og østre sone som vist på foregående sider. Landskap og 

kulturminner er vurdert i egne punkter (se pkt. 10.3.1 og 10.3.2, side 40). 
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 10.2.1 Vurdering ytre sone  

 

NML § 8: Hele strekningen Koppangen-Lyngstuva er definert som gyte- og oppvekstområde. Et 

mindre gyteområde er vist på fjordens østre side (ved Normannvik). Et rekefelt ligger sentralt i fjorden 

og strekker seg sørover i midtre sone. I fjorden finnes israndavsetninger som går på tvers av fjorden 

mellom Djupvik og Vaggas. 

 

På strekningen Koppangen – Lyngstuva ligger Lyngsalpan landskapsvernområde (se fig. 13, side 24). 

Ytre sone grenser inntil Årøya landskapsvernområde i sør (som beskrives nærmere i «midtre sone»). 

 

Begge foreslåtte oppdrettsanlegg i området berører forannevnte naturverdier. VA1 ved Koppangen 

berører oppvekstområde (se også eget punkt for landskap), mens VA7 Engenes berører rekefelt. 

Djupvik småbåthavn grenser inntil israndavsetninger, mens de øvrige tiltakene ikke berører 

naturverdiene. 

 

NML § 9: Kunnskapsgrunnlaget er vurdert til å være godt i forhold til de beslutninger som skal tas i 

kystsoneplanen. 

 

NML § 10: Samlet belastning på fjordsystemet medfører ikke til kritiske overskridelse av bæreevnen 

for området. Oppdrettsanlegget VA7 berører imidlertid rekefelt og vil være skadelig (se fig. 8 side 18 

og dokumentet «Konsekvensvurdering og sårbarhetsanalyse – enkeltområder»). 

 

NML § 11: Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet er utbyggers ansvar. 

Forebyggende og avbøtende tiltak vil utredes nærmere ved eventuell senere detaljplanlegging av 

arealene. 

 

NML § 12: Eventuelle kostnader for bruk av miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder er utbyggers 

ansvar. Forebyggende og avbøtende tiltak vil utredes nærmere ved eventuell senere detaljplanlegging 

 

Samlet sett er konsekvensen for naturmangfoldet i planområdet middels negativ.  

 

 

 10.2.2 Vurdering midtre sone  

 
NML § 8: Sentralt i midtre sone finnes et større rekefelt som også strekker seg i ytre sone. I området 

finnes 3 mindre gyte- og oppvekstområder; sør for Normannvik, utenfor Lyngseidbukta og rundt 

Nordnesodden. I sonen finnes 2 naturreservater Karnes og Årøya landskapsvernområde. Ytre del av 

øya er statlig sikret friluftsområde. I tillegg finnes 4 viktige naturområder (VN1, -2, -3 og -4). 

 

Alle eksisterende oppdrettsanlegg er lokalisert i midtre sone. 2 av disse (Årøya og Gourtesjohka) 

berører mindre gyte- og oppvekstområder. Det er søkt om 2 nye anlegg i denne sonen, hvor den ene 

(Nordneslandet) berører både gyte- og oppvekstområde og rekefelt.  Ørnes småbåthavn grenser inntil 

naturområdet VN4, mens de øvrige tiltakene ikke berører forannevnte naturverdier. 

 

NML § 9: Kunnskapsgrunnlaget er vurdert til å være godt i forhold til de beslutninger som skal tas i 

kystsoneplanen. 

 

NML § 10: Samlet belastning på fjordsystemet medfører ikke til kritiske overskridelse av bæreevnen 

for området. Oppdrettsanlegget VA4 berører imidlertid både rekefelt og gyte- og oppvekstområde (se 

fig. 8 og 11, henholdsvis side 18 og 22 og dokumentet «Konsekvensvurdering og sårbarhetsanalyse – 

enkeltområder»). 
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NML § 11: Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet er utbyggers ansvar. Fore-

byggende og avbøtende tiltak vil utredes nærmere ved eventuell senere detaljplanlegging av arealene. 

 

NML § 12: Eventuelle kostnader for bruk av miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder er utbyggers 

ansvar. Forebyggende og avbøtende tiltak vil utredes nærmere ved eventuell senere detaljplanlegging 

av arealene.  

 

Samlet sett er konsekvensen for naturmangfoldet i planområdet satt til liten negativ.  

 

 

 10.2.3 Vurdering indre sone  

 
NML § 8: Hele indre sone er definert som viktig gyte- og oppveksområde. Begge de to største 

lakseførende elvene i planområdet (Skibotn og Signaldalselva) renner ut i denne sonen. Begge 

elvedeltaene er viktige naturområder. Skibotn elvedelta er i tillegg vernet som naturreservat. 

I indre sone finnes 2 israndavsetninger (ved Pollen i Lyngen kommune og ved Elvevoll i Storfjord 

kommune). 

 

Det vises til tidligere vurdering (fig. 11, side 22) hvor fiskere har uttrykt bekymring for at 

lakseoppdrett har negativ påvirkning på torskens gytevandring og gyteadferd. Selv om det ikke finnes 

god dokumentasjon på dette, kan dette heller ikke utelukkes på grunn av manglende konkrete studier.  

Det hersker dermed tvil om kunnskapsgrunnlaget er godt nok til å tilrå lokalisering av oppdrettsanlegg 

i dette området (§ 9).  

 

Det vises også til tidligere vurdering (fig. 12, side 23) hvor fylkesmannen har reist innsigelse mot 

oppdrett i dette området på grunn av nærhet til vassdrag med anadrom fiskeslag. Lyngenfjorden er 

ikke definert som nasjonal laksefjord og en innsigelse kan etterprøves. I dette tilfellet er imidlertid 

etableringer av oppdrettsanlegg spesielt problematisk fordi det planlegges en stor aksjon for å utrydde 

lakseparasitten Gyrodactylus salaris fra Skibotnvassdraget og Signaldalselva i 2015 og 2016. 

Laksebestanden vil være særlig sårbar for påvirkning av rømt laks (genetisk og økologisk) i hele 

oppbyggingsperioden..  

 

Med dette som bakgrunn har man valgt å ta ut 3 oppdrettsanlegg som var med i forrige høringsrunde 

(tidligere oppdrettsanlegg for torsk).  De øvrige tiltakene er små og knyttet til eksisterende 

byggeområder og berører ikke forannevnte naturverdier. 

 

NML § 10: Samlet belastning på fjordsystemet er vurdert til å være liten som følge av tiltakene og 

medfører derfor ikke til kritiske overskridelse av bæreevnen for området. 

 

NML §§ 11 og 12: Endringene som følge av planen er svær begrenset og § 11 (kostnader ved 

miljøskade) og § 12 (miljøforsvarlige teknikker) kommer derfor ikke til anvendelse.  

 

Samlet sett er konsekvensen for naturmangfoldet i indre sone ubetydelig. 

 

Et større tiltak, utskipningshavn for malm nord for Skibotn, er vist som båndleggingsområde i påvente 

av videre planlegging. Dette tiltaket krever omfattende konsekvensutredninger som vil bli iverksatt 

ved senere planlegging dersom tiltaket aktualiseres.  
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 10.2.4 Vurdering østlig sone (Kåfjorden) 

 

NML § 8: Området fra Olderdalen til Langneset (nord for Trollvik) er definert som gytefelt og 

oppvekstområde.  I elvedeltaet i Olderdalen finnes viktige naturtyper og nær truede arter som 

fiskemåke, hettemåke og storspove. Elvedeltaet antas også å være viktig som oppvekstområde for 

sjøørret.  

 

I Kåfjordbotn er et langgrunt område som er viktig for fugleliv. Det finnes også viktige naturtyper 

(planter) i området. I fjorden finnes 2 israndavsetninger (ved Mandalsklubben og ved Langneset). 

Skardalen er det eneste stedet i Troms som er definert som nasjonal kulturlandskap.  

 

Med unntak av utvidelse av næringsareal og moloutbygging i Manndalen berøres ikke forannevnte 

naturverdier av ny utbygging (se konsekvensutredning om enkeltområder). Eksisterende 

småbåtanlegg/naustområde i Birtavarre grenser inntil naturområdet VN8 og småbåthavn/industriareal i 

Skardalen ligger i nærheten av et kulturminne. 

 

NML § 9: Kunnskapsgrunnlaget er vurdert til å være godt i forhold til de beslutninger som skal tas i 

kystsoneplanen. 

 

NML § 10: Samlet belastning på fjordsystemet er vurdert til å være liten som følge av tiltakene og 

medfører derfor ikke til kritiske overskridelse av bæreevnen for området. 

 

NML §§ 11 og 12: Endringene som følge av planen er svær begrenset og § 11 (kostnader ved 

miljøskade) og § 12 (miljøforsvarlige teknikker) kommer derfor ikke til anvendelse. Unntak kan være 

tiltakene i Skardalen. Her vil forebyggende og avbøtende tiltak i forhold til kulturlandskap og 

kulturminner utredes ved senere detaljplanlegging. 

 

Samlet sett er konsekvensen for naturmangfoldet i Kåfjorden ubetydelig. 

 

 

 10.2.5 Oppsummering naturmangfoldloven 

 
Kunnskapsgrunnlaget § 8  

Kunnskapen om verdiene i planområdet er vurdert til å være god i forhold beslutningene som skal tas i 

kystsoneplanen. Kunnskapen om virkningen av ny arealbruk på naturverdiene er imidlertid mer 

usikkert. Dette gjelder i særlig grad påvirkningen som akvakultur har på gyte- og oppvekstområder.  
 

Føre-var prinsippet § 9  

For områder hvor det er knyttet usikkerhet til virkningen av ny arealbruk, kommer føre-var prinsippet 

til anvendelse. Dette gjelder først og fremst indre sone hvor både gyte- og oppvekstområder og 

virkninger for villaks er usikker. Men både østlig sone (Kåfjorden) og ytre sone (særlig vestlig del) bør 

bevares oppdrettsfrie.  

For å nå nasjonale mål om vekst i havbruksnæringen, er det nødvendig å vurdere nye areal til 

akvakultur. Det tilrås at eventuell ny akvakultur lokaliseres i området hvor eksisterende anlegg er i dag 

(midtre sone).   

 

Konsentrasjon av oppdrettsanlegg i denne sonen vil være i tråd med mattilsynets anbefalinger om at 

framtidig oppdrettsanlegg bør organiseres i clutser-modell som reduserer negativ miljøpåvirkning fra 

oppdrett, reduserer smittsomme sykdommer i anleggene og bedrer fiskehelse generelt. 

 

En slik organisering vil kunne gi smittehygienisk «branngate» til anleggene rundt Uløya (Nordreisa 

kommune) og til indre deler av fjorden, forutsatt at ny teknologi med tiden vil gi større sikkerhet mot 
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rømming (se illustrasjon fig. 15 side 27). Inntil ny teknologi er utviklet bør imidlertid føre-var 

prinsippet anvendes. 

 

Økosystemtilnærming og samlet belastning § 10  

Samlet belastning må vurderes med utgangspunkt i dagens situasjon og den merbelastning som 

planforslaget innebærer. Det er sannsynlig at økt akvakulturvirksomhet vil føre til ytterligere press på 

de ville laksestammene. I tillegg er det knyttet usikkerhet til oppdrettsanleggs virkninger på 

gytevandring og gyteadferd hos torsk på grunn av mangelfull forskning. Samlet belastning på 

naturmangfoldet er likevel vurdert til å være akseptabelt for hele planområdet.  

 

Kostnader bæres av tiltakshaver § 11 

Forebyggende og avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger av eventuell 

utbygging, vil utredes nærmere ved senere detaljplanlegging av arealene. Eventuelle kostnader for å 

begrense skade på naturmangfoldet er utbyggers ansvar.  
 

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12  

I kystsoneplanen er dette prinsippet relevant i forhold til lokalisering av oppdrettsanlegg. Tiltakene er 

forsøkt samlet i tilknytning til eksisterende bruk. Lokalisering av tiltakene som er med i planen gir et 

samfunnsmessig godt resultat i forhold til å begrense miljøbelastningen. 
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  10.3   Vurderinger av øvrige virkninger for natur og miljø 

 

 

 10.3.1 Landskap  

 

NIJOS (2005) har laget et referansesystem for landskap i Norge. I dette systemet faller landskapet i 

planområdet i hovedsak under landskapsregion 32 – Fjordbygdene i Nordland og Troms, mens 

sidefjorden Kåfjorden faller inn under landskapsregion 34 - Indre bygder i Troms.  Fjorden er 

omkranset av landskapsregion 36 – Høyfjellet i Nordland og Troms. 
 

Landskapet i Lyngenfjorden er av stor verdi og unikt i nasjonal sammenheng. Dette gjelder særlig 

Lyngsalpene som er vernet som landskapsvernområde. I verneforskriften til landskapsvernområdet 

sies bla. følgende om formål: Formålet med landskapsvernområdet er å ta vare på et av Norges mest 

karakteristiske fjellområder som inkluderer isbreer, morener, daler og geologiske forekomster med det 

biologiske mangfoldet, de kulturminner og den kulturpåvirkning som preger landskapet. 

 

Samlet sett er de fleste innspillene om utbygging knyttet til eksisterende byggeområder som i liten 

grad påvirker landskapsbildet negativt.  

 

Lokalisering av oppdrettsanlegg vil påvirke landskapet, selv om disse ligger lavt i landskapet og lite 

synlig fra store avstander. I landskap som er uberørt av tekniske inngrep vil likevel konsekvensene 

være store. Dette gjelder spesielt anlegget som er lokalisert inntil Lyngsalpan landskapsvernområde.  

De øvrige anleggene påvirker landskapsbildet i mindre grad. Samlet sett er konsekvensen for 

landskapet i planområdet liten negativ. 

 

 

 10.3.2 Kulturminner og kulturmiljø  

 
Ny tiltak kommer i begrenset grad i direkte konflikt med registrerte kulturminner. To av foreslåtte 

oppdrettsanlegg (Nordneslandet og Ysteby) grenser imidlertid opp til områder med kulturminner (se 

nærmere beskrivelse i dokumentet «Konsekvensvurdering og risiko- og sårbarhetsanalyse»). 

 

Det er gjort begrensede undersøkelser av marinarkeologiske kulturminner i planområdet. Dette må 

vurderes nærmere dersom nye oppdrettsområder aktualiseres. Det tilrås at alle tiltak knyttet tilsjøen  

legges fram for Tromsø museum før tiltak iverksettes. Se planbestemmelser pkt. 2.16, side 5. 

 

Samlet sett har konsekvensen for kulturminner og kulturmiljø satt til ubetydelig. 

 

 

 10.3.3 Friluftsliv 

 

De mest interessante områdene for friluftsliv, rekreasjon, herunder turløyper, tilgjengelighet til 

strandsonen og badeplasser er vist med hensynssone for friluftsliv (Årøyholmen og Kåfjordbergan) og 

Formål friluftsliv i sjøområder (Årøyholmens sjøarealer og Sandvika). Sandvika og Årøyholmen er 

statlig sikra friluftsområder. I tillegg har Einarvika og Karneset hensynssoner for friluftsliv i 

strandområdene på land i Lyngen kommune. 

Kunnskapen om sjørelatert friluftsliv er mangelfull, selv om Storfjord kommune til en viss grad har 

definert viktige områder. Planområdet synes å ha unike kvaliteter knyttet til sjøbasert friluftsliv. Disse 

kvalitetene er også grunnlag for verdiskaping i regionen knyttet til reiseliv.  
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Nye tiltak i planen er ikke spesielt konfliktfylt i forhold til friluftsliv. Foreslått arealbruk kan i noen 

tilfeller ha lokalt negativ påvirkning på områders attraktivitet for friluftsliv (oppdrettsanlegget som er 

lokalisert inntil Lyngsalpan landskapsvernområde), men samlet sett er konsekvensen for friluftsliv i 

planområdet satt til ubetydelig.  
 
 

 10.3.4 Landbruk og reindrift  

 

I alle tre kommunene er landbruk og reindrift sentral, men kommer til liten anvendelse i 

kystsoneplanen. I planforslaget er LNFR-områder knyttet til øyer og holmer og nyttes først og fremst 

til friluftsliv. Landbruksinteressene knytter seg primært til Årøyholmen (nyttes som beite for sauer).  

Se dokumentet Planbestemmelser og retningslinjer pkt. 3.4, side 8.  

 

Reindriftas viktigste områder i kommunen, herunder beiteområder og trekkveier, beskrives nærmere i 

kommuneplanens arealdel. Reindrifta berøres i liten grad av kystsoneplanen. Ved Koppangen er det 

samlingssted med prammingsplass for rein. Nødvendig sikring av sjøareal framgår av arealplankart. 
 

Samlet sett er konsekvensen for landbruk og reindrift satt til liten negativ. 
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 10.4  Virkninger for samfunn 

 

 10.4.1 Næring og sysselsetting  

 

Planområdet har betydelige fiskeinteresser som gjennom konsekvensutredningen er veid opp mot 

andre samfunnsinteresser, i første rekke lokalitetsbehovet til oppdrettsnæringen (se tidligere vurdering 

fig. 8, side 18).  

 

I planforslaget er ca. 40 % av utbyggingsområdene knyttet til næring, hvor halvparten av disse er 

tilknyttet akvakultur. Den andre halvparten er eksisterende industriområder knyttet til havner og 

mindre overnattingssteder (rorbuanlegg). Samlet sett er konsekvensen for næring og sysselsetting satt 

til middels positiv. 

 

  

 10.4.2 Tradisjonell bruk  

 
Tradisjonell bruk omfattes i hovedsak av fiske. Fiskeriressurser er tillagt stor vekt i sjøområdene. 

Kartlagte fiskeområder er avsatt til fiskeområder og kartlagte gytefelt har fått egne hensynsoner.  

Oppdrett fører til tap av fiskeplasser og til påvirkning av fiskebestander. Dette gjelder særlig 

rekefeltene og gyte- og oppvekstområdene. 

 

Planområdet omfatter et tradisjonelt samisk område. Hensynet til tradisjonelt fiske og samiske 

kulturminner er aktuelt for flere av arealene som er vurdert i konsekvensutredningen. Hensynet til 

tradisjonelt fiske er ivaretatt ved at mesteparten av fjorden (ytre sone, indre sone og Kåfjorden) er 

beholdt oppdrettsfri. Samlet sett er konsekvensen for tradisjonell bruk satt til liten negativ. 
 

 

  10.4.3 Samferdsel  

 

Sjøareal er generelt et allment åpent ferdselsområde. Når områder i arealplaner er lagt ut til ferdsel, 

farleder og/eller havn, skal ferdselen som hovedregel kunne skje uhindret av andre tiltak. Kystverket 

har hovedansvaret for farledene, farledsstrukturen og navigasjonsinstallasjoner, også i kommunale 

sjøområder (jf. Havne og farvannsloven).  

 

Med farleder menes nærmere angitt seilingsleder (transportårer) for vann/sjøtransport, inn- og 

utseilingsleder for havner og nødhavner. Farleder er inntegnet på plankartet med stiplet linje.  

 

Kystverket har to nødhavner avsatt i Lyngenfjorden. Nødhavnene vurderes som de mest aktuelle 

stedene å ta fartøy inn for å unngå eller begrense akutt forurensning og skal være en del av 

Kystverkets beredskapsplan mot akutt forurensning. Disse er Kvalvika og Manndalsbukt. I den enkelte 

situasjon er likevel ethvert sted en mulig nødhavn. 

 

Underformål “Havn” er vist på Lyngseidet (SHA1), Skibotn (SH2) og Olderdalen (SHA3). Alle disse 

formålene må ses i sammenheng med planlegging av landarealene (stedsutviklingsprosjekter og/eller 

reguleringsplaner). Havne og farvannsloven har egne bestemmelser om planlegging og drift av havner.  

 

Nye tiltak i kystsoneplanen gir ingen eller ubetydelige konsekvenser for samferdsel. 

 
 

 10.4.4 Trafikksikkerhet  
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I en samlet vurdering påvirkes trafikksikkerheten i liten grad. Trafikksikkerhet er vurdert i noen 

enkeltområder. Samlet sett er konsekvensen for trafikksikkerhet ubetydelig. 

 

 

 10.4.5 Barn og unge  

 

Barn og unges oppvekstsvilkår er vanligvis viktig utredningstema i konsekvensutredninger. I 

kystsoneplanen har temaet vært lite aktualisert. Det er ikke framkommet negative konsekvenser for 

barn og unges oppvekstsvilkår som følge av ny arealbruk. Ingen konsekvens. 

 

 

 10.4.6 Folkehelse 

 

Folkehelse er vanligvis viktig utredningstema i konsekvensutredninger. I kystsoneplanen har temaet 

vært lite aktualisert. Det er imidlertid ikke framkommet negative konsekvenser for folkehelsen som 

følge av ny arealbruk. Ingen konsekvens. 

 

 

 10.4.7 Universell utforming  

 

Universell utforming er vanligvis viktig utredningstema i konsekvensutredninger. I kystsoneplanen har 

temaet vært lite aktualisert. Planforslaget legger ikke opp til universell utforming utover kravene som 

utløses gjennom teknisk forskrift TEK 10, § 12-2. Ingen konsekvens. 

 

 

 10.4.8 Infrastruktur  

 

De fleste tiltakene er mindre tiltak tilknyttet eksisterende bebyggelse og betinger i liten grad 

oppbygging av ny infrastruktur. For noen planlagte oppdrettsanlegg er infrastrukturen mangelfull. Det 

forutsettes at tiltakshaver vurderer dette nærmere under detaljplanlegging. Ingen konsekvens. 

 

 

 10.4.9 Kommunal økonomi  

 

Det skapes betydelige verdier i havbruksnæringen, men kun en liten andel påvirker kommunal 

økonomi. Selskapsskatten går til staten og eiendomsskatt er beskjeden. Dersom lokal arbeidskraft 

benyttes gis noen positive effekter. Liten positiv konsekvens. 
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 10.5   Virkninger for samfunnssikkerhet 

 

 

 10.5.1 Klimaendringer 

 
Ventede klimaendringer er vurdert med grunnlag i Klimaprofil Troms. Dokumentet beskriver 

endringene mot slutten av århundret (2071-2100) i forhold til 1961-1990. Klimaendringer vil påvirke 

planområdet i form av høyere havnivå, høyere havtemperaturer, havforsuring og økt flom og 

skredfare. Dette medfører igjen til at spredningsmønsteret for lakselus og andre sykdomsframkallende 

organismer vil endres og at enkelte sykdommer bli mer vanlige.  

 

Disse utfordringene vil ramme sørlig del av landet før Nord-Norge, og ventelig føre til større press på 

oppdrettsanlegg nord i landet. Klimaendringene gir ingen umiddelbare konsekvenser for planen, men 

nye anlegg må bygges robust for å tåle mere «uvær». De neste punktene spesifiserer klimaendringen 

nærmere. 

 

 

  10.5.2 Snøskred 

NGIs aktsomhetskart som benyttes i dag tar høyde for klimaendringer som er ventet. I planområdet er 

mange potensielle områder for snøskred, men forholdsvis få av foreslåtte tiltak ligger innenfor 

aktsomhetssonene. Samlet sett er konsekvensen for snøskred ubetydelig. Se dokumentet 

«Konsekvensvurdering og risiko- og sårbarhetsanalyse – enkelttiltak».  

 

Det er grunn til økt aktsomhet mot skredtypene jord- flom- og sørpeskred i Troms fordi 

disse skredtypene kan bli både vanligere og mer skadelige enn i dag. Risikodempende tiltak vurderes.  

 

 

  10.5.3 Oppskyllingshøyde fjellskred  

 

Begrepet fjellskred omhandler svært store skred der hundre tusen til flere millioner kubikkmeter 

steinmasser raser ut. Dersom massene raser ut i sjø eller vann kan dette utløse flodbølger som gjør 

store skader. Et nasjonalt kartleggingsarbeid av mulige fjellskred gjennomføres av NVE i samarbeid 

med NGU. 

 

Nordnesfjellet på østsiden av Lyngseidet består av ustabile fjellmasser. Et stort utras kan gå ut i 

fjorden og naturligvis være katastrofalt for eksisterende bebyggelse nedenfor fjellet (Nordnes i  

Kåfjord kommune), men også for store områder på vestsida av fjorden. Oppskyllingshøyden vil 

påvirke hele planområdet. I dag overvåkes fjellet kontinuerlig av NVE med avansert GPS-nettverk.  

Risikodempende tiltak vurderes. Se planbestemmelser, pkt. 2.3, side 2. 

 

Selv om oppvarming og tining av permafrosten kan være en medvirkende faktor for utløsning av 

enkelte store fjellskred, er det foreløpig ikke grunnlag for å si at klimautviklingen fører til økt 

hyppighet av eller størrelse på store fjellskred.  

 

 10.5.4 Grunnforhold  

 
Klimautviklingen gir likevel ikke grunn til å legge til noen ekstra sikkerhetsmargin i forhold 

til kravenesom er beskrevet i TEK 10 og NVEs kvikkleireveileder. 
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Mesteparten av bebyggelsen og dyrkbare områder i kommunene ligger under marin grense (havnivå 

for ca. 10000 år siden). Leiren er i seg selv ikke spesielt farlig byggegrunn, men i enkelte områder 

vaskes saltinnholdet bort av ferskvann. Leiren defineres da som kvikkleir og blir ustabil for 

påkjenninger eller erosjon og kan kollapse (omdannes til flytende masse). 

 

Alle tiltakene i planområdet ligger nært eller i sjøen og i områder lokalisert nært marbakken kreves 

ekstra oppmerksomhet. Dersom ikke utbyggingsområdet ligger på fast fjell bør det foretas en 

geoteknisk vurdering før tiltak iverksettes. Risikodempende tiltak vurderes. Se planbestemmelser, pkt. 

2.6, side 3. 

 

 

 10.5.5 Havnivåstigning/stormflo 

 

Havnivåstigningen kan føre til stormflo og at bølger strekker seg lenger inn på land, enn hva som 

er tilfelle i dag. Dette kan føre til skader på bebyggelse og infrastruktur på grunn av oversvømmelse 

i områder hvor man i dag ikke har registrert skader. I Lyngenfjorden er havnivåstigning beregnet til å 

ligge ca. 60 cm høyere i 2100 enn i dag. Stormflo er beregnet til å kunne nå ca. 3,0 m høyere enn 

nullpunkt i norske landkart (NN1954). Risikodempende tiltak vurderes. Se planbestemmelser, pkt. 2.5, 

side 3. 

 

 

 10.5.6 Sterk vind 

 

Klimamodellene gir liten eller ingen endring i midlere vindforhold i dette århundret, men en 

del modeller gir en tendens til økt hyppighet av sterk vind. Oppdrettsanlegg/tiltak i sjø må derfor 

bygges robust da kombinasjon av havnivåstigning og økt bølgepåvirkning vil øke faren for rømming. 

Det er forholdsvis stor usikkerhet om framtidig vindforhold og det er viktig at kunnskap om lokale 

vindforhold tas med i planleggingen. Risikodempende tiltak vurderes. Se planbestemmelser, pkt. 2.2, 

side 2. 

 

 

 10.4.7 Isgang 

Klimaendringer med økt temperatur gir kortere sesong for isgang og vil sannsynligvis føre til at 

isganger etter hvert vil skje høyere opp i vassdragene enn i dag. Indre deler av fjordområdet 

(Storfjorden og Kåfjorden) kan i noen tilfeller være utsatt for isgang.  

 

 10.5.8 Forurensning/kjemikalieutslipp 

 

Hav og fjorder er i utgangspunktet lite påvirket av forurensning. I nord er tidevannsforskjellene større 

enn i sør og sikrer betydelig bedre utskifting av vann i fjordsystemene. Lyngenfjorden antas å ha 

kapasitet til betydelige flere oppdrettsanlegg sett fra et forurensningsperspektiv. Erfaringer fra 

Hardangerfjorden (som har stor tetthet av oppdrettsanlegg) og en årsproduksjon på ca. 57 000 tonn 

fisk, viser at oppdrettet står for bare 3-6 % av den totale tilførsel av næringssalter til fjorden.  

 

Erfaringer som finnes i dag viser imidlertid at utslippene vil være ødeleggende på visse typer habitat i 

umiddelbar nærhet til anlegget som korallrev og rekefelt. Dette gjelder i all hovedsak lokaliteter der 

det er liten strømgjennomgang. 2 av de foreslåtte oppdrettsanleggene berører rekefelt. 
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Oppdrettsanlegg kan også tilføre miljøet miljøgifter via fiskefôret. Det er imidlertid ikke dokumentert 

at miljøgifter tilført gjennom fiskefôr resulterer i skadelige mengder av miljøgifter i villfisk.  
 

Enkelte virksomhet i sjø innebærer fare for akutt forurensing, enten ved uønskede utslipp fra båter som 

ligger i havn, men også ved grunnstøting. Slike situasjoner kan føre til utslipp av bunkersolje eller 

andre skadelige stoffer for miljøet. Konkrete vurderinger knyttet til beredskapen må utarbeides i 

senere planfaser.  

 

I planområdet er det til sammen foreslått 21 småbåthavner/småbåtanlegg. Selv om disse representerer 

mindre tiltak, kan vedlikehold av båter (olje, lakk, bunnsmurning, batterier mm) føre til lokal 

forurensning. Risikodempende tiltak vurderes. Se planbestemmelser, pkt. 3.5.6, side 11. 

 

Forsvaret har ett aktivt skyte-/øvingsfelt i planområdet. Øvingsfeltet “Lyngen» går fra Spåkenes i rett 

linje over fjorden og nord til Lyngstuva, derfra linje til nordvestlig punkt Uløya. Signalene mottatt fra 

Forsvaret er at det aktive øvingsfeltet må opprettholdes. Det antas at øvelser med torpedoer påvirker 

naturmangfoldet i sjøen, uten at det foreligger sikre datamateriale på dette. 
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  11. PRESENTASJON AV NY AREALBRUK 
 
 

 11.1  Arealformål 

 
 

 11.1.1 Sentrum og samferdselsanlegg S og ST 

 
Formålene sentrum (S) og oppstillingsplasser for biler (ST) er tatt med i planen for å se sammenheng 

med havneområdet. Arealene er overført uendret fra reguleringsplaner i Olderdalen, Kåfjord 

kommune. 

 
 

 11.1.2 Næringsbebyggelse BN 

 
Formålene er BN1, BN3 og BN4 er industriområder. Formålet BN2 er settefiskanlegg. Områdene er 

overført uendret fra areal- og reguleringsplaner.  
 
ID Formål Stedsnavn Kommune Planstatus 

BN1 Industri Furuflaten Lyngen Arealplan 2014 

BN2 Industri Elvevoll Storfjord Arealplan 2007 

BN3 Industri Skibotn Storfjord Arealplan 2007 

BN4 Industri Djupvik Kåfjord  Arealplan 2007 

 

 

 11.1.3 Fritids- og turistformål BFT 

 
Det er satt av seks områder til fritids- og turistformål. BFT1 er overført uendret fra arealdelen i 

Storfjord kommune, mens det foreligger reguleringsplaner for de øvrige områdene. 
 

ID Formål Stedsnavn Kommune Planstatus 

BFT1 Fritids- og turistformål Sandørbukta Storfjord Arealplan 2007 

BFT2 Fritids- og turistformål Manndalen Kåfjord Utvidelse (under regulering) 

BFT3 Fritids- og turistformål Manndalen Kåfjord Utvidelse (under regulering) 

BFT4 Fritids- og turistformål Sieidegiedda Kåfjord Reguleringsplan 

BFT5 Fritids- og turistformål Normannvik Kåfjord Eksisterende 

BFT6 Fritids- og turistformål Strandvoll Kåfjord Planlagt 

 
 

 11.1.4  Fritidsbebyggelse BFR 

 
Formålet fritidsbebyggelse BFR1 er overført uendret fra kommuneplanens arealdel (Nygård) , 

Storfjord kommune. 
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 11.1.5  Naust N 

 
N1 og N2 er overført uendret fra arealplaner, mens N3 er et utbygd naustområde og oppdatert til 

gjeldende bruk. 

 
ID Formål Stedsnavn Kommune Planstatus 

N1 Naust Storeng Storfjord Arealplan 2007 

N2 Naust Pederanjarga Storfjord Arealplan 2007 

N3 Naust Birtavarre Kåfjord Eksisterende 

 
 

 11.1.6  Havn SHA 

 
SHA1 og SHA2 er overført uendret fra arealplaner, mens SHA3 er eksisterende havn (landareal). 

SHA4 er sjøarealet til havna og avgrensningen er hentet fra pågående reguleringsarbeid. 
 

ID Formål Stedsnavn Kommune Planstatus 

SHA1 Havn Lyngseidet Lyngen Arealplan 2014 

SHA2 Havn Skibotn Storfjord Arealplan 2007 

SHA3 Havn Olderdalen Kåfjord Under regulering 

SHA4 Havn Olderdalen Kåfjord Under regulering 

 
 

 11.1.7  Kai og hensynssone 

 
Området «Kai» er en restaurert nothjell i Rasteby, Storfjord kommune. Området er også vist med 

hensynssone H570 – Bevaring kulturmiljø 

 

 

 11.1.8  Småbåthavn SA 

 
VS1, VS3, VS7, VS10 og VS 12 er eksisterende småbåthavner. Det samme er VS4, VS5, VS6, VS8, 

VS9, men disse er planlagt utvidet. SA2 er ikke bygd, men overført fra arealdel. VS11 er en planlagt 

småbåthavn ved siden eksisterende VS12 i Djupvik. 

 
ID Formål Stedsnavn Kommune Planstatus 

VS1 Småbåthavn Årøybukt Lyngen Eksisterende 

VS3 Småbåthavn Ørnes Lyngen Eksisterende 

VS4 Småbåthavn Pollen Lyngen Utvidelse (arealplan) 

VS5 Småbåthavn Furuflaten Lyngen Utvidelse arealplan 2014 

VS6 Småbåthavn Skibotn Storfjord Utvidelse (arealplan) 

VS7 Småbåthavn Manndalen  Kåfjord Eksisterende 

VS8 Småbåthavn Manndalen  Kåfjord Utvidelse (reg) 

VS9 Småbåthavn Skardalen  Kåfjord Utvidelse (reg) 

VS10 Småbåthavn Olderdalen Kåfjord Reguleringsplan 

VS11 Småbåthavn Djupvik  Kåfjord Nytt forslag 

VS12 Småbåthavn Djupvik  Kåfjord Eksisterende 

 
VS2 er utgått som småbåthavn og definert som småbåtanlegg (SA10). 
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 11.1.9  Småbåtanlegg VS 

 
Småbåtanlegg skiller seg ut fra småbåthavn ved at de er mindre (flytebrygger mm) og som regel i 

privat eie. Formålet kommer innunder kategorien Andre typer bebyggelse og anlegg, mens 

småbåtanlegg kommer inn under Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone.  

 
ID Formål Stedsnavn Kommune Planstatus 

SA1 Småbåtanlegg Storeng Storfjord Arealplan 2007 

SA2 Småbåtanlegg Sandørbukta Storfjord Arealplan 2007 

SA3 Småbåtanlegg Nygård Storfjord Reguleringsplan 

SA4 Småbåtanlegg Pederanjarga Storfjord Arealplan 2007 

SA5 Småbåtanlegg Birtavarre Kåfjord Eksisterende 

SA6 Småbåtanlegg Sieidegiedda Kåfjord Reguleringsplan 

SA7 Småbåtanlegg Sieidegiedda Kåfjord Reguleringsplan 

SA8 Småbåtanlegg Normannvik Kåfjord Eksisterende 

SA9 Småbåtanlegg Strandvoll Kåfjord Eksisterende 

SA10 Småbåtanlegg Einarvika Lyngen Arealplan 2014 (Småbåthavn) 

 

 

 

 11.1.10 Landbruks- natur og friluftsområder 

 
LNF-områder omfatter bare Årøyholmen som benyttes til beiting.  Årøyholmen er for øvrig vist som 

naturreservat og statelig sikret friluftsområde.  

 
 

 11.1.11 Flerbruksområder sjø V 

 
Bruk og vern av sjø og vassdrag (flerbruksområder) er betegnelsen på sjøområder uten nærmere 

spesifisering. Virksomhet i disse områdene kjennetegnes av at ulike aktiviteter fungerer side om side 

(sambruk), eller i samme område til ulike tider (flerbruk). Disse er på plankartet kodet med «V». 

 
 

 11.1.12 Farleder 

 

Med farleder menes nærmere angitt seilingsleder (transportårer) for vann/sjøtransport, inn- og 

utseilingsleder for havner og nødhavner. Havne- og farvannsloven har fastsatt egen forskrift som 

inndeler farleder i hovedled og biled, eller eventuelt annet farledskategori. Farleder er inntegnet på 

plankartet med stiplet linje. 

 

 11.1.13  Nødhavn 

 
Kystverket har to nødhavner avsatt i Lyngenfjorden. Nødhavnene vurderes som de mest aktuelle 

stedene å ta fartøy inn for å unngå eller begrense akutt forurensning og skal være en del av 

Kystverkets beredskapsplan mot akutt forurensning. Disse er Kvalvika og Manndalsbukt. I den enkelte 

situasjon er likevel ethvert sted en mulig nødhavn.  
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 11.1.14  Fiske A/P 

 

I “planlagte” områder har tiltenkte aktivitet/ arealbruk forrang framfor annen aktivitet. Fiskeområdene 

er oppdatert i samsvar med Fiskeridirektoratets kystnære fiskeridata. Dette omfatter områder for aktive 

og passive redskap, låssettingsplasser og regionalt viktige gytefelt for torsk. Sambruk og flerbruk kan 

generelt fortsette som før, når dette ikke er til vesentlig ulempe for gjennomføring av planen.   

 

 11.1.15  Akvakultur VA 

 
Etter første gangs høring innkom 4 nye innspill om oppdrettsanlegg fra 2 aktører. Områdene har 

dermed ikke vært ute til offentlig høring tidligere. Innspillene behandles som innspill til egnede/ikke 

egnede områder til oppdrettsanlegg og ikke som søknader. Dersom disse nedfelles i planforslaget er 

det åpent for å fremme søknad i disse områdene.  

 

Da 3 områder er tatt ut etter 1. gangs høring, er total mengde oppdrettsanlegg omtrent det samme som 

ved 1. gangs høring (1 mer enn i nåværende forslag). Styringsgruppa har avventet realitetsbehandling 

av de nye områdene til etter andre gangs høring. 

 

Med bakgrunn i andre gangs høring (med blant annet innsigelser fra Fiskeridirektoratet og Sametinget) 

besluttet den interkommunale styringsgruppa at de nye akvakulturområdene (VA1, VA4, VA6 og 

VA7) ble tatt ut av planforslaget (markert med rødt på skjemaet nedenfor). 

 
ID Formål Stedsnavn Kommune Planstatus 

VA1 Akvakultur Koppangen Lyngen Nytt område 

VA2 Akvakultur Årøybukt Lyngen Eksisterende m/flytting 

VA3 Akvakultur Stigen Lyngen Eksisterende 

VA4 Akvakultur Nordneslandet Kåfjord Nytt område 

VA5 Akvakultur Gourtesjokha Kåfjord Eksisterende 

VA6 Akvakultur Ysteby Kåfjord Nytt område 

VA7 Akvakultur Engenes Kåfjord Nytt område 

 
 

 11.1.16  Kombinert formål NFFFA 

 

I planforslaget er 2 områder avsatt til kombinerte formål.  

NFFFA1 Årøyholmen: Det er søkt om flytting av anlegget mot vest. Innenfor regulerte kombinerte 

formål tillates anlegg for lakseoppdrett og fortøyninger. 

NFFFA5 Elvevoll settefiskanlegg: Sjøarealet er regulert til kombinerte formål og sikrer at nødvendig 

infrastruktur kan knyttes til landanlegget. 

 

 11.1.17   Friluftsområde VFR og hensynssone H530 

 

Bruk av naturområder er viktig for livskvaliteten for mange som bor i kommunen, og sikring av disse 

områdene er et ledd i langsiktig forebyggende helseperspektiv 

I kystsoneplanen er de mest interessante områdene for friluftsliv, rekreasjon, herunder turløyper, 

tilgjengelighet til strandsonen og badeplasser gitt en hensynsone for friluftsliv eller formål friluftsliv i 

sjøområder. Tabellen på neste side viser områdene som inngår i planforslaget. 
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ID Formål Stedsnavn Kommune Planstatus 

VFR 1 Friluftsområde Årøyholmen - sjø Lyngen Statlig sikra friluftsområde 

VFR 2 Friluftsområde Sandvika Lyngen Statlig sikra friluftsområde 

H 530 -1 Friluftsområde Årøyholmen - land Lyngen Statlig sikra friluftsområde 

H 530 - 2 Friluftsområde Kåfjordbergan  Kåfjordbergan Ingen plan 

 

I tillegg har Einarvika og Karneset hensynssoner for friluftsliv i Lyngen kommune. 
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 11.2  Hensynssoner 

 
 

 11.2.1  Skredfare H310 

 

NGI sine aktsomhetsområder for snøskred og steinsprang ligger til grunn for avgrensingen av disse 

sonene.  

 
 

 11.2.2  Fjellskred - oppskyllingshøyde H320 

 
Områdene omfatter byggeområder som berøres av oppskyllingshøyder av fjellskred. 

 
 

 11.2.3  Annen fare H390 

 
Området omfatter usikker grunnforhold ved Solhov, Lyngen kommune. 

 
 

 11.2.4 Bevaring naturmiljø H560 

 
Det er til sammen 8 naturområder i sjø som er nedfelt i planforslaget med grunnlag i Miljødirektoratets 

naturbase. Naturverdiene dekker et stort spekter som viktige trekk- og rasteområde for vade- og 

våtmarksfugler, elvedeltaer med sandstrandvegetasjon og strandeng,  

 

Gyteområder og israndavsetninger er vist som hensynssoner på plankartet.  

Skjemaet beskriver de ulike lokalitetene nærmere og er vist som hensynssoner og naturområder i sjø 

på plankartet. 

 

 
ID Formål Navn Kommune 

VN1 Naturområder Karnesfjæra (Solvang) Lyngen 

VN2 Naturområder Karneset Lyngen 

VN3 Naturområder Oksvik Lyngen 

VN4 Naturområder Kvalvikfjæra Lyngen 

VN5 Naturområder Oteren Storfjord 

VN6 Naturområder Skibotn Storfjord 

VN7 Naturområder Manndalsvassdrag utløp Kåfjord 

VN8 Naturområder Kåfjordbotn Kåfjord 

VN9 Naturområder Olderdalen Kåfkord 

H 560  Israndavsetninger 2 i Lyngen, 1 i Storfjord og 3 i Kåfjord  Alle 

H 560  Gyteområder I alle kommunene Alle 

 

 

 11.2.5  Båndlegging etter lov om naturvern H720 

 

Innenfor planområdet er det 5 områder som er vernet i medhold av naturmangfoldloven. 
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ID Formål Navn Kommune 

VA1 Landskapsvernområde Lyngsalpan landskapsvernområde/ 

Ittugàissàid suodjemeahcci.  

Lyngen 

VA2 Landskapsvernområde Årøybukt landskapsvernområde Lyngen 

VA3 Naturreservat Karnes naturreservat Lyngen 

VA4 Naturreservat Skibotnutløpet naturreservat Kåfjord 

VA5 Naturreservat Røykeneselva naturreservat Kåfjord 

  
 

11.2.6  Sone for militær virksomhet H380 

 
H380 omfatter områder der Forsvarets virksomhet er hovedformål. Området er et skyte-/øvingsfelt og 

ligger nord i planområdet. I den sørlige delen av Lyngenfjorden er et utrangert øvingsfelt (N21) som 

formelt ikke er avhendet. Anmodningen om avhending bør komme fra lokal planmyndighet og sendes 

til Forsvarsdepartementet. 
 
 

11.2.7  Båndlegging for regulering etter PBL H710 

 
Området omfatter utskipningshavn i Skibotn. 
 
 

11.2.8  Detaljeringssone etter PBL H910 

 
H910 omfatter områder hvor det foreligger gjeldende reguleringsplaner. 
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1. RETTSVIRKNING 

Interkommunal plan for Lyngenfjorden er utarbeidet i henhold til plan- og bygningsloven kapittel 9. 
Planen er utarbeidet som kommunedelplan, og har juridisk status som arealdel av kommuneplan, 
jamfør plan- og bygningsloven kapittel 11-5. Bestemmelsene er sammen med plankartet juridisk 
bindende for framtidig arealbruk jf. Plan – og bygningsloven § 11-6.  

Planen består av:  

 7 plankart i målestokk: 1:25 000, datert 20.mai 2015, revidert 30. september 2015. 
 Bestemmelser og retningslinjer, datert 20.mai 2015, revidert 30. september 2015. 
 Planbeskrivelse, datert 20.mai 2015, revidert 30. september 2015. 
 Konsekvensutredning, datert 20. mai 2015, revidert 30. september 2015. 
 

Bestemmelsene er rettslig bindende. Retningslinjene forklarer og utdyper bestemmelsene og gir en 
bedre og mer helhetlig grunnlag for avveiing og beslutning som skal gjøres i videre planarbeid og ved 
behandling av enkeltsaker. Retningslinjer er imidlertid ikke juridisk bindende og kan dermed ikke 
benyttes som hjemmelsgrunnlag ved behandling av enkeltsaker. 
 
Planarbeidet har blitt ledet av et styre med likt antall representanter fra hver kommune. Hvert 
kommunestyre treffer endelig planvedtak for sin kommune.  
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2. GENERELLE BESTEMMELSER (PBL § 11-9)  

 
Bestemmelser Retningslinjer 
 
2.1 Plankrav (nr. 1) 
 
a) I områder med krav om reguleringsplan kan 
arbeid og tiltak som nevnt i lovens § 20-1, samt 
fradeling til slike formål, ikke finne sted før det 
foreligger godkjent reguleringsplan. 
 

 

Krav om område- eller detaljregulering er 
spesifisert i bestemmelsene for det enkelte 
arealformål (pkt. 3).  

 

 
2.2 Klimahensyn (nr. 3 og 8) 
 
a) Det ventes mer ekstremvær med høyere 
vannstand og vind. Arealbruken må tilpasses 
høyere havnivå og økt hyppighet av sterk vind, 
nedbør og bølgebelastning. 
 
b) Det skal vises aktsomhet ved alle typer 
bebyggelse og terrenginngrep, da endring til 
våtere og varmere klima vil gi økt fare for 
samfunnssikkerhet.  
 

 
 
 
Den som utfører tiltaket har ansvar for å påse at 
sikkerheten for seg selv og andre er ivaretatt. 
Dette gjelder også for små tiltak som er unntatt 
fra formell behandling etter plan- og 
bygningsloven eller andre lover og forskrifter.  
 
Alle detaljplaner skal utarbeides med mål om og  
legge til rette for fremtidsrettede miljø- og 
klimaløsninger.  
 

 
2.3. – Fjellskred (nr. 8) 
 
a) Bygninger og tiltak som ligger innenfor 
gjeldende beregninger for oppskyllingshøyder, 
kan bare tillates bygd når vilkårene i 
Byggeteknisk forskrift § 7-4 er oppfylt. 
 

 

 
2.4 Flomfare (nr. 8) 
 
a) Flomfaren skal vurderes i forarbeidet til alle 
reguleringsplaner som omfatter vassdrag. Ved 
prosjektering av alle nye tiltak etter pbl. § 20-1, 
skal det tas hensyn til mulig flom. 
 

 
 
 
Nye byggeområder skal som hovedregel 
plasseres slik at de er sikre i forhold til 200-
årsflom. 
 
 

 
2.5 Havnivåstigning/stormflo (nr. 8) 
 
a) Nye bygge- og anleggstiltak skal ta hensyn til 
framtidig havnivåstigning og stormflo. 
 

 
Rapporten Estimater av framtidig 
havnivåstigning i norske kystkommuner skal 
legges til grunn for vurdering av planarbeid og 
tiltak i strandsonen. 
 

 
2.6 Kvikkleir og annen skredfare (nr. 3, 4, 8) 
 
a) Ved planlegging og realisering av nye bygge- 
og anleggstiltak skal skredfare og stabilitet i 
grunnen utredes særskilt. Stabilitet er spesielt              
 

 
 
 
Skred kan omfatte snøskred, steinsprang, 
sørpeskred, jordskred, kvikkleireskred med mer. 
Oppdaterte data, geotekniske rapporter mm.  
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Generelle bestemmelser forts.. 

Bestemmelser Retningslinjer 
 
viktig å dokumentere under marin grense. 

 
finnes bla på - www.skrednett.no og  
www.nve.no 
Geoteknisk vurdering skal foretas før 
reguleringsplaner sendes ut på høring. 
Se NVEs retningslinjer nr. 2/2011 «Flaum og 
skredfare i arealplanar», samt veileder 
«Sikkerhet mot kvikkleireskred». 
 

 
2.7 Støy (nr. 3 og 8) 
 
a) Miljøverndepartementets retningslinje T-
1442/2012 skal ligge til grunn for all planlegging 
og saksbehandling i kommunen. Ved planlegging 
av ny virksomhet eller ny støyfølsom bebyggelse 
skal støygrenser i T-1442/2012, tabell 3 søkes 
overholdt.  
 

 
 
 
Eventuelle avvik skal dokumenteres med en 
støyfaglig utredning og begrunnes. 
 

 
2.8 Estetikk og byggeskikk (nr. 6) 
 
a) Det skal i alle plan- og byggesaker stilles krav 
til at tiltak har en god estetisk utforming som tar 
hensyn til omgivelsens karakter, naturgitte forhold 
og tilstøtende bebyggelse.  
 

 
 
 
Utelagring av materialer skal fortrinnsvis 
skjermes mot innsyn (vegetasjon, gjerde e.l). 
Skjermingstiltak skal godkjennes av kommunen 
og gjennomføres samtidig med bebyggelsen. 
 

 
2.9 Naturmangfold (nr. 6) 
 
a) Biologisk mangfold skal ivaretas med grunnlag 
i prinsippene i Naturmangfoldsloven. 
 
b) I arealsaker der kunnskap om det biologiske 
mangfoldet ikke er tilfredsstillende, gjelder føre- 
var prinsippet. 
 
c) Dersom kommunen krever det, skal tiltakshaver 
gjennomføre undersøkelser med sikte på å 
forbedre kunnskapsgrunnlaget. 
 
d) Kunnskapskravet skal stå i rimelig forhold til 
sakens karakter og risikoen for at det planlagte 
tiltaket kan skade naturmangfoldet.  
 

 
 
 
Det skal tas hensyn til marine naturtyper og 
leveområder for arter registrert i Naturbase og 
Artsdatabanken ved all planlegging og i den 
enkelte byggesak.  
 
Det skal tas hensyn til gyte- og 
oppvekstområder som er verifisert av  
Havforskningsinstituttet ved all planlegging og i 
den enkelte byggesak. 

 
2.10 Landskap (nr. 6) 
 
a) Områder med natur- og kulturverdier som er 
vurdert som verdifulle landskap skal ivaretas og 
forvaltes slik at kvalitetene i landskapet styrkes. 
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Generelle bestemmelser forts.. 

Bestemmelser Retningslinjer 
 
b) Tiltak skal underordne seg landskapet på en 
slik måte at de ikke bryter horisontlinjer 
(åsprofiler, bakkekanter med mer) eller kommer i 
konflikt med andre markerte landskapstrekk.  
 

 

2.11 Samiske interesser  
 
a) Hensynet til lokal samisk kultur, 
næringsutøvelse og samfunnsliv skal sikres. 

 
Veiledningsmateriale  
- Sametingets planveileder for sikring av 
naturgrunnlaget for samisk kultur, 
næringsutøvelse og samfunnsliv. 
 

2.12 Kulturmiljø og kulturminner (nr. 7) 

 
a) I forbindelse med tiltak/utbygging skal det 
søkes å bevare verdien av kulturminner og 
bygninger med antikvarisk og kulturhistorisk 
betydning.  
 
b) Ved tiltak nærmere kulturminner enn 50 meter, 
skal saken legges frem for 
kulturminnemyndighetene før tiltaket 
gjennomføres.   
 
c) Dersom det under anleggsarbeidet fremkommer 
automatisk fredete kulturminner, må arbeidet 
straks stanses og ansvarlig myndighet varsles, jf. 
Kulturminneloven § 8.2. 
 
d) Ved utarbeidelse av nye regulerings- og 
detaljplaner, endringer av eksisterende planer eller 
kommuneplanens arealdel - skal det foreligge 
samtykke fra kulturminnemyndighetene (Troms 
fylkeskommune og Sametinget) før endelig 
vedtak av reguleringsplan. 
 
e) Ved tiltak som ikke omfattes av krav om 
regulerings- eller detaljplan, skal det foreligge 
uttalelse fra kulturminnemyndighetene (Troms 
fylkeskommune og Sametinget) før tiltak kan 
settes i verk. Jf. Kulturminneloven §§ 3, 8 og 9. 
 

 

 
2.13 Utbyggingsavtaler (nr. 2) 
 
a) Utbyggingsavtaler skal utformes i samsvar med 
til en hver tid gjeldende retningslinjer for 
utbyggingsavtaler i kommunen.  
 

 
 
 
Behov for, og innhold i eventuell utbyggings-
avtale med den enkelte kommune, skal avklares 
på oppstartsmøtet for planarbeidet. 
 

 
2.14 Rekkefølgekrav - infrastruktur (nr. 4) 
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Bestemmelser til arealformål forts.. 
Bestemmelser Retningslinjer 
 
a) Utbygging skal ikke finne sted før 
vannforsyning, avløpshåndtering, energiforsyning 
og veinett er tilfredsstillende etablert.  
 
b) Før det gis byggetillatelse skal det godkjennes  
sikker atkomst i henhold til Statens vegvesens til 
enhver tid gjeldende vegnormal. 
 

 

 
2.15 Midlertidige og flyttbare konstruksjoner  
 
a) Midlertidige og flyttbare konstruksjoner kan 
ikke plasseres uten søknad og godkjennelse i 
henhold til pbl. § 20-1. (nr. 1)  
 
b) Det er ikke tillatt å ankre opp flytende 
konstruksjoner som husbåter og lektere lenger enn 
2 måneder uten tillatelse fra kommunen. nr. 6. 
 

 
 
 
Bestemmelsen gir hjemmel til å fastsette forbud 
mot, eller vilkår for plassering av midlertidige 
og flyttbare bygninger, konstruksjoner og 
anlegg. 

 
2.16 Marinarkeologiske kulturminner 
 
a) Dersom det skal gjøres tiltak under vann, skal 
det innhentes uttalelse fra Tromsø museum, før 
tiltak iverksettes. 
 

 
 
 
Tromsø museum gjør oppmerksom på at det er 
gjenført begrenset marinarkeologisk 
undersøkelser i Lyngen og Kåfjord. 
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3. BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL, PBL § 11-9, 11-10 
OG § 11-11. 
 
3.1 - Bebyggelse og anlegg 
 

Bestemmelser Retningslinjer 
 
3.1.1 Næringsbebyggelse BN 
 
a) Områdene merket BN skal nyttes til 
næringsformål.  
 
b) Området merket BN1 er overført uten 
endringer fra kommuneplanens arealdel for 
Lyngen kommune. Bestemmelser og 
retningslinjer for disse arealene gjelder som angitt 
i tilsvarende kommuneplaner. 
 
c) Områdene BN2 og BN3 inngår i 
kommuneplanens arealdel for Storfjord kommune. 
Bestemmelser og retningslinjer for disse arealene 
gjelder som angitt i tilsvarende kommuneplaner. 
 
d) I området BN4 i Kåfjord kommune kan arbeid 
og tiltak som nevnt i lovens § 20-1, samt fradeling 
til slike formål, ikke finne sted før det foreligger 
godkjent reguleringsplan.  
 

 
 
 
Området BN4 og VS12 inngår i eksisterende 
reguleringsplan for Djupvik. 
 

 

 
3.1.2 Fritids- og turistformål BFT 
 
a) Områdene merket BFT skal nyttes til fritids- og 
turistformål. 
 
b) Områdene merket BFT1 (Sandørbukta) inngår i 
kommuneplanens arealdel for Storfjord kommune. 
Bestemmelser og retningslinjer for disse arealene 
gjelder som angitt i tilsvarende kommuneplaner. 
 
c) I området BFT2 og -3 i Manndalen, kan arbeid 
og tiltak som nevnt i lovens § 20-1, samt fradeling 
til slike formål, ikke finne sted før det foreligger 
godkjent reguleringsplan. 
 
d) Området merket BFT3 skal reguleres sammen 
med området VS8.  
 
e) Området BFT5 skal ses i sammenheng med   
SA8. Her stilles ikke krav om reguleringsplan, 
men det skal foreligge en illustrasjonsplan for 
begge områder før byggetillatelser behandles. 
(§ 12-7, nr. 11) 
 

 
 
 
Formålet omfatter rorbuer, utleiehytter og andre 
typer overnattingsanlegg som drives i 
kommersiell virksomhet. 
 
I området BFT 4 foreligger eksisterende 
reguleringsplan. I planen inngår også 
småbåtanleggene SA5 og SA6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustrasjonsplanen skal være retningsgivende 
for avkjørsler, bygningens plassering, størrelse, 
høyde, møneretning og utendørslagring.  
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Bestemmelser til arealformål forts.. 
Bestemmelser Retningslinjer 
 
3.1.3 Sentrumsformål S 
 
a) I området merket S (Olderdalen) kan arbeid og 
tiltak som nevnt i lovens § 20-1, samt fradeling til 
slike formål, ikke finne sted før det foreligger 
godkjent reguleringsplan.  
 

 

 
3.1.4 Andre typer formål – Kai1 
 
a) I området som på plankartet er merket Kai1, 
kan tiltak tillates uten godkjent reguleringsplan. 
Tiltaket tillates ikke godkjent kombinert med 
andre formål. 
 

 
 
 
Kaianlegget på Rasteby i Storfjord er en nothjell 
som er restaurert. Disse bryggeanleggene finnes  
det få igjen av og representerer tidligere 
levemåte/kulturmiljø. 

 
3.1.5 Andre typer formål – Naust N 
 
a) Områdene merket N skal nyttes til oppbevaring 
av båt, utstyr og fiskeredskaper. 
 
b) Bygningene skal oppføres i 1 etasje med saltak, 
være uisolerte og ikke overstige 35 m2. 
 
c) Naust kan ikke kombineres med andre formål. 
 
d) Naustene må lokaliseres på en måte som ikke 
sperrer allmenn ferdsel langs strandsonen. 
 
e) Området N1 skal ses i sammenheng med SA1 
(Storeng) og N2 skal ses i sammenheng med SA4 
(Pederanjarga). I disse områdene stilles det ikke 
krav om reguleringsplan, men det skal foreligge 
en illustrasjonsplan som er retningsgivende for 
bygningens plassering, størrelse, høyde og 
møneretning før byggetillatelse gis. (§ 12-7, nr. 
11) 

 
 
 
Området N3 ligger i Birtavarre i Kåfjord 
kommune og er utbygd (se bestemmelser om 
småbåtanlegg SA). 

 
3.1.6 Andre typer anlegg – småbåtanlegg SA 
a) Områder merket SA skal nyttes til 
småbåtanlegg. 
 
b) I småbåtanlegg tillates maksimum 8 båter. 
 

 
Småbåtanlegg defineres som mindre enn 
småbåthavn. Småbåtanlegg er ofte private uten 
driftsselskap og genererer mindre trafikk (både 
på land og sjø). 
 

 

 
3.2 - Samferdsel og infrastruktur  
 
 
3.2.1 Havn SHA (11-9, nr. 1) 
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 Samferdsel og infrastruktur fortsetter.. 
Bestemmelser Retningslinjer 
 
a) I områder som på plankartet er merket SHA 
skal nyttes som havn. 
 
b) Det kan gjennomføres følgende tiltak innenfor 
formålet uten reguleringsplan; mindre utvidelse av 
eksisterende kaier og moloer, bygging av mindre 
kaier, utlegging av flytebrygger, mindre 
utfyllinger. § 11-10 nr.1. 
 
c) Nye og større utvidelser av større kaier, moloer 
og utfyllinger krever godkjent reguleringsplan. § 
11-10 nr.1. 
 

 
Havn omfatter arealer som brukes til 
skipshavner med kaier, havneterminaler og 
havnelager og vil bli nærmere belyst i 
arealdelen til de ulike kommunene.  
 
Havne og farvannsloven har egne bestemmelser 
om planlegging og drift av havner.  
 
Se også «Småbåthavn», beskrevet i pkt. 3.5.6  
(fiskerihavner beskrives nærmere under samme 
punkt). 

 
3.2.2 Samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur (biloppstillingsplasser fergekai)  
 
a) Området merket ST skal nyttes som 
oppstillingsplasser for biler i forbindelse med 
fergekai. 
 

 

Fergene danner en viktig rolle for kollektiv-
trafikken i kommunene Kåfjord og Lyngen.  

Kollektivtrafikk som omfatter landareal 
beskrives nærmere i kommuneplanens arealdel i 
de ulike kommunene. 
«Farleder» er beskrevet i pkt. 3.5.2, side 9 

 
3.3 - Forsvaret 
 
Bestemmelser  Retningslinjer 
 
3.3.1 Skytefelt (§11-9, nr. 8) 
 
a) Området som på plankartet merket H380-1, 
skal nyttes som øvingsfelt for forsvaret.  
 

 
Bestemmelsen er normalt ikke til hinder for fiske, 
ferdsel og annen bruk av sjøområdene. Forsvaret 
varsler aktuelle interessenter når de båndlegger 
sjøarealene for øvelser.  
 

 
3.4 - Landbruks- natur- og friluftsområder 
 
Bestemmelser Retningslinjer 

3.4.1 LNFR-områder (11-7, nr. 5) 
 
a) I områder som på plankartet er kodet som 
LNFR-områder skal nyttes som landbruks-, 
natur- og friluftsområder, med hovedvekt på 
natur- og friluftsbruk. 
 

 
LNFR-områder omfatter områder som skal 
brukes og sikres for landbruksproduksjon, 
herunder jordbruk, skogbruk og reindrift, og/eller 
som skal bli liggende som naturområder og 
områder for friluftsliv.  
I dette tilfellet er LNFR-områder knyttet til øyer 
og holmer og nyttes først og fremst til friluftsliv.  
(Årøyholmen nyttes også til beite for sauer). 
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3.5 - Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 
 
Bestemmelser Retningslinjer 
 
3.5.1 Bruk og vern av sjø og vassdrag med 
tilhørende strandsone V. 
 
a) Områder som på plankartet er merket med V, 
er flerbruksområder for sjø og vassdrag uten 
spesifisert underformål.  Tiltak eller inngrep som 
er i konflikt med natur, friluftsliv, ferdsel eller 
fiske er ikke tillatt.  
 
b) Dette er likevel ikke til hinder for nødvendig 
utlegging av sjøledninger for vann, avløp, strøm- 
og telenett med mer, som ikke er til ulempe for 
formålet.  

c) Det er tillatt å etablere nødvendige sjømerker 
og navigasjonsinnretninger for å ivareta sikkerhet 
og framkommelighet på sjø. Dette er uavhengig 
av underformål ( §11-11 nr. 3). 
 

 
Alle tiltak / byggearbeider langs land og ut i 
sjøen (kaier, molo, ledninger med mer), må i 
tillegg til behandling etter plan og bygningsloven 
behandles etter Havne- og farvannsloven.  
 
Kommunen er myndighet i kommunens farvann, 
Kystverket er myndighet i hoved- og bileder, 
samt i statlige fiskerihavner. 
 
Sjøkabler omfatter elektrisitetsforsyning og 
vannforsyning. Disse er vist i sjøkartene til 
Statens kartverk og i kartgrunnlaget til plankartet. 

 
3.5.2 Farleder (11-11, pkt. 6) 
 
a) Tiltak som kan være til ulempe for sjøtrafikk i 
hoved- og biledene er ikke tillatt. 
 
b) Farledene kan benyttes til annen ferdsel, fiske 
og friluftsliv når det ikke er til vesentlig ulempe 
for sjøtrafikken.  
 
c) Formålet farled er ikke til hinder for 
nødvendig fortøyning av anlegg for akvakultur 
eller utlegging av sjøledninger for vatn, avløp, 
varmepumper, strøm og telenett samt 
rørledninger for olje og gass.  
 
d) Mindre utdypinger av farleder kan tillates uten 
reguleringsplan dersom virkninger for 
naturmangfold, kulturminner og strømforhold er 
tilstrekkelig utredet. § 11-11 nr. 3. 
 
e) Det er ikke tillatt å etablere bygg eller 
installasjoner som skjermer for lyset fra fyrlykter. 
Det er heller ikke tillatt å etablere bygg, 
installasjoner eller fortøyninger høyere enn -25 m 
i vannsøylen innenfor hvit lyktesektor. § 11-11 
nr. 3. 
 

 
 
 
Havne- og farvannsloven har fastsatt egen 
forskrift som inndeler farleder i hovedled og 
biled, eller eventuelt annet farledskategori.  
 
De viktigste farledene og innseilingen til viktige  
havner, inkludert fergekaier, er satt av til farled. 

 
3.5.3 Fiske – FP / FA (§ 11-11 nr. 3) 
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Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone forts... 

Bestemmelser Retningslinjer 
 
a) I området merket FP/FA på plankartet er 
hovedformålet fiskeområde, under dette trålfelt 
for rekefiske, passive redskap, kaste- og 
låssettingsplasser. 

b) Området merket FA på plankartet er 
fiskeområder for aktive redskap.  

c) Område merket FP på plankartet er 
fiskeområde for passive redskap  

d) Tiltak som kan hindre fisket, skal ikke tillates 
på eller i nærheten av områdene.  

e) Fiskeområdene kan benyttes til ferdsel og 
friluftsliv når det ikke er til vesentlig ulempe for 
fiskerivirksomheten.. 
 

 
Fiskeområdene omfatter arealer i samsvar med 
Fiskeridirektoratets kystnære fiskeridata, 
herunder gyte- og oppvekstområder, 
låssettingsplasser, områder for aktive og passive 
redskap, samt gytefelt for torsk verifisert av 
Havforskningsinstituttet. 
 
Data om områdene er samlet inn av 
Fiskeridirektoratet basert på intervju med i 
hovedsak fiskere. I fiskeområder og gyteområder 
har fiske prioritet.  
 
Søknader om tiltak/inngrep på eller i nærheten av 
områdene skal legges fram for fiskeridirektøren 
for uttalelse før vedtak blir fattet. 
 

 
3.5.4 Områder avsatt til akvakultur (11-7, nr. 6) 
 
a) Akvakultur tillates bare innenfor områdene 
merket VA på plankartet. 
 
b) I disse områdene tillates ikke tiltak som kan 
hindre eller forstyrre akvakulturvirksomhet. 
 
c) Hele anlegget, med fortøyninger, fôrflåte og 
evt. boliger på sjø skal ligge innenfor områdene 
hvor det tillates akvakultur. § 11-11 nr. 3. 
 
d) I områder innenfor hvit lyktesektor er det ikke 
tiltatt med installasjoner høyere i vannsøylen enn 
– 25 m. Hensynet til farleden har forrang i hvit 
lyktesektor, selv om arealet er satt av til 
akvakultur. § 11-11 nr. 3. 
 
e) Anlegg må ikke plasseres slik at det hindrer 
signal fra rød eller grønn lyktesektor. § 11-11 nr. 
3. 
 
f) Anlegg må plasseres utenfor områder med 
skredfare. § 11-11 nr. 3. 
 

 
 
 
Akvakultur er alle typer av oppdrettsanlegg, 
skjellfarmer og liknende, Jf. Akvakulturloven.  
Søknader om tiltak/inngrep på områdene skal 
legges fram for fylkeskommunen for uttalelse før 
vedtak fattes.  
 
Akvakultur kan etableres i områder avsatt til 
dette formålet i kystsoneplanen, så fremt det er 
gitt konsesjon etter akvakulturloven, tillatelse  
etter forurensingsloven og tillatelse etter havne- 
og farvannsloven. 
 
Ved endring av eksisterende, eller ved etablering  
av nye akvakulturanlegg skal arealet som blir 
benyttet til fortøyninger dokumenteres med 
koordinater og rapporteres til kommunen og 
Kystverket. 
 
Allmenn ferdsel er forbudt 20 meter fra anleggets 
nærmeste overflatedel, men anleggslokalisering 
må samtidig sikre at allmenn ferdsel kan skje i en 
sone fra land. 
 
Dersom fortøyninger legges utenfor avsatt 
akvakulturområde over eller under vannflaten, 
skal dette dokumenteres i søknad. 
 

 
3.5.5 Kombinerte formål NFFFA 
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Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone forts... 

Bestemmelser Retningslinjer 
 
a) I området merket NFFFA1 på plankartet, 
tillates fortøyninger til oppdrettsanlegg i 
vannsøyle og bunn. 
 
b) I området merket NFFFA2 på plankartet,  
tillates etablering av infrastruktur til 
settefiskanlegg i overflate, vannsøyle og bunn. 
Dette omfatter, ankringsplass,  
fortøyningssystem, kabler, ledninger, mv.  
 

 

3.5.6 Småbåthavn VS (11-11, nr.4) 
 
a) Områdene merket VS skal nyttes til 
småbåthavn. 
 
b) Havna VS12 skal nyttes som fiskerihavn. I 
disse havnene prioriteres fiskeriformål og ethvert 
tiltak krever tillatelse fra Kystverket etter Havne- 
og farvannsloven § 28. 
 
c) Havnene VS1, -3, -4, og -5 er overført uten 
endringer fra kommuneplanens arealdel for 
Lyngen kommune. Bestemmelser og 
retningslinjer for disse arealene gjelder som 
angitt i tilsvarende kommuneplaner. 
 
d) I områdene VS6 (Skibotn), VS8 (Manndalen), 
VS9 (Skardalen), VS10 (Olderdalen) og VS11 
(Djupvik) kan arbeid og tiltak som nevnt i lovens  
§ 20-1, samt fradeling til slike formål, ikke finne 
sted før det foreligger godkjent reguleringsplan 
 
e) Det skal tilrettelegges for kildesortering av 
avfall og miljøfarlig avfall skal tas hånd om etter 
gjeldende regelverk (§ 11-11 nr. 3). 
 
f) Båthavner med servicebrygge/slipp og sjønære 
opplagsområder skal være utstyrt med oljeskiller 
og oppsamlingsanordning med fast dekke for 
avvirket materiale fra vedlikehold av båter  
(§ 11-11 nr. 3). 
 

 
 
 
Dersom mudring eller utfylling planlegges, må 
sjøbunnen undersøkes om den er forurenset, før 
tiltak iverksettes. 
 
Småbåthavn (herunder gjestehavn) benyttes 
gjerne der det skal etableres anlegg for småbåter 
av mer allmenn karakter. 
 
VS2 (småbåthavn) utgår og er erstattet av SA10 
(småbåtanlegg). 
 
Bryggeanlegg og bølgebrytere bør utformes og 
plasseres med tanke på å opprettholde 
tilstrekkelig vanngjennomstrømming. 
 
Havnene VS7 (småbåthavn/havn i Manndalen), 
VS10 (småbåthavn Olderdalen) og VS12 
(småbåthavn/fiskerihavn i Djupvik) er utbygde 
havner. 

 
3.5.7 Naturområde VFN  
 
a) Innenfor områdene merket VFN på plankartet, 
tillates ikke tiltak som kan redusere naturverdier.  
(11-11, nr. 3) 
 

 
 
 
Naturverdier har prioritet innenfor disse 
områdene. Områdene er viktige naturtyper for det 
biologiske mangfoldet. 
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Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone forts... 

Bestemmelser Retningslinjer 
 
b) Dette er likevel ikke til hinder for tradisjonelt  
utlegging av sjøledninger for vann, avløp, 
friluftsliv, ferdsel eller fiske og for nødvendig 
varmepumper, strøm- og telenett (11-11 nr. 6). 
 

 

 
3.5.8 Friluftsområde i sjø VFR  
  
a) Innenfor områdene merket VFR på plankartet, 
er tiltak eller inngrep som er i konflikt med natur- 
eller friluftsinteressene ikke tillatt.  
(11-11, nr. 3) 
 
b) Organiserte friluftsaktiviteter som krever enkle 
installasjoner (for eksempel gapahuk) er tillatt 
innenfor området. 

c) All aktivitet i friluftslivsområdene skal ta 
hensyn til friluftslivsaktiviteter som fisking, 
seiling, padling, bading og dykking (11-11 nr. 3). 
 

 
 
 
I friområdet tillates oppført toalett og tursti til 
bruk for allmennheten.  
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4. BESTEMMELSER TIL HENSYNSSONER, PBL § 11-8 
 

Bestemmelser  Retningslinjer  
Sikrings- støy- og faresoner (§ 11-8, bokstav a)  

4.1 Hensyn til snøskred, steinsprang, 
steinskred og jordskred (H310)  
 
a) I områder som på plankartet er vist med 
fareområder merket H310 (rød skravur), tillates 
ikke etablering av nye tiltak/ bebyggelse før det 
foreligger en fagkyndig utredning og 
dokumentasjon av tilstrekkelig sikkerhet. 
Sone med risiko for skred - H310 
 
b) Skredfaren skal vurderes i henhold til kravene 
i TEK 10 § 7-3 ved forarbeidet til alle 
byggesaker og reguleringsplaner og eventuelle 
sikringstiltak skal være beskrevet. 
 

 
 
 
 
Det er NGI´s aktsomhetskart som danner 
grunnlaget for skredfaresonene i plankartet.  
Aktsomhetskart for snøskred dekker som 
hovedregel andre skredtyper i bratt terreng, 
(steinsprang/steinskred og jordskred) fordi det er 
snøskredet som normalt har størst utstrekning.  
 
Sonene angir potensiell skredfare. Reell skredfare 
må avklares før gjennomføring av tiltak innenfor 
sonen. 

 
4.2 Hensyn til fjellskred (H320) 
 
a) I området som på plankartet er vist som 
oppskyllingshøyde, merket H320 (rød skravur), 
tillates ikke etablering av ny bebyggelse, før 
kravene i TEK 10 § 7-4 er oppfylt. 
 
 

 
 
 
Oppskyllingshøyden av mulig fjellskred er 
opptegnet av NVE og danner grunnlaget for 
hensynssonen som er inntegnet på plankartet. 
 
Fysiske tiltak skal alltid vurderes, selv om det i 
enkelte områder er vanskelig å oppnå effekt. I 
noen områder kan bølgebrytere, terreng- 
utforming e.l., redusere fareområdet og 
skadepotensialet. 
 

4.3 Sone for militær virksomhet (H380)  
 
a) Området som på plankartet er merket H380-1, 
benyttes som øvingsfelt for forsvaret. 
 
b) Det tillates ikke ny bebyggelse eller anlegg 
innenfor hensynssonen. Forbudet gjelder ikke 
militære tiltak. 

 
 

 
 
 
Bestemmelsen er normalt ikke til hinder for fiske, 
ferdsel og annen bruk av sjøområdene. Forsvaret 
varsler aktuelle interessenter når de båndlegger 
sjøarealene for øvelser.  
 

4.4 Sone for annen fare (kvikkleir) 
 
a) I området som på plankartet er vist som annen  
fare (ustabil byggegrunn), merket H390_1, 
tillates ingen nye tiltak før ny geoteknisk 
vurdering er gjennomført. 
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Bestemmelser til hensynssoner forts.. 

Bestemmelser  Retningslinjer  
Soner med særlige hensyn (11-8, bokstav c) – Utformes bare som retningslinjer.  
 
4.5 Friluftsliv  
 

 
a) I områder som på plankartet er merket med  
hensynssone H530 nr.1 og 2, har friluftsliv 
prioritet.  
 
b) Ny bebyggelse og anlegg bør etableres utenfor 
hensynssonen. 
 
c) Tiltak for å bedre tilgjengelighet eller 
tilrettelegging for friluftsliv er tillatt. 
 

 
4.6 Naturmiljø   
 

 
a) Viktige gyteområder. Sonene merket H560 - 1, 
4,5,6,7,8,9,10, 13, 14 og 15 er viktige 
gyteområder for marin fisk. 
Tiltak eller utslipp som kan være til hinder for 
gytesuksess og/eller redusere områdenes kvalitet 
som gyte- og oppvekstområde, bør så langt som 
mulig unngås. Søknader om tiltak/inngrep/utslipp 
på eller i nærheten av feltene, skal legges fram 
for fiskeridirektøren for uttalelse før vedtak blir 
fattet. 
 
b) Israndavsetninger. Sonene merket H560 
2,3,11, 12, 16 og 17 er israndavsetninger fra 
forrige istid. Tiltak/inngrep på eller i nærheten av 
disse områdene bør unngås.   
 

Soner med båndlegging (pbl § 11-8d) 
 
4.7 Båndlagte områder – naturvern (H720)  
 
a) Områdene merket H720 på plankartet er vernet 
etter «Lov om forvaltning av naturmangfold». 
Forvaltning skjer etter gjeldende verneforskrift.  
 

 
 
 
Områder som er vernet med hjemmel i 
naturvernloven: 

1. Årøyholmen landskapsvernområde 
2. Lyngsalpan landskapsvernområde 
3. Karnes naturreservat 
4. Skibotn naturreservat 
5. Røykeneselva naturreservat 

 
 
4.8 Båndlagte områder – kulturmiljø H530 
a) Området merket H530_1 er vernet etter «Lov 
om kulturminner». Innenfor sonen gjelder 
fredningsbestemmelsene i kulturminneloven. 
 

 

 
4.9 Båndlagt i påvente av reguleringplan H710 
a) Området er båndlagt i påvente av utarbeidelse 
av reguleringsplan. 
 

 
 
Området er avsatt til utskipningsområde for 
malm. Konsekvensvurderinger nødvendig. 

226



 

16 
 

Bestemmelser til hensynssoner forts.. 

Bestemmelser  Retningslinjer  
Detaljeringssoner (pbl § 11-8f) 
 
4.10 Planer som fortsetter å gjelde  
a) Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde er 
på plankartet merket med H910 
(detaljeringssone).  
 
 

 
 
Tidligere vedtatte reguleringsplaner som 
fortsetter å gjelde, er markert med horisontale 
svarte striper på plankartet. 
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KÅFJORD KOMMUNE           

 Arkivsaknr:       2015/493-19 

Arkiv:                143  

Saksbehandler:  Andreas 

Einevoll 

Dato:                 23.10.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

 Kåfjord kommunestyre  

 

Kystsoneplan Lyngenfjorden 

Henvisning til lovverk: Plan og bygningsloven 

 

Vedlegg 

1 Planbeskrivelse_ 300915 

2 Merknadsbehandling 2.gang (300915) 

3 Møtereferat Styringsgruppa Kystsoneplan (1) 

4 KU_Kyst_30.09.15 

5 Bestemmelser 300915 

6 Møtenotat Kåfjord Fiskarlag 

7 Møtenotat Ivgu Samesearvi 

8 Alle kommuner 

9 Kåfjord2 

 

Rådmannens innstilling 

 

1. Ihht plan- og bygningsloven §11-15 vedtas felles kystsoneplan for Lyngen, Kåfjord 

og Storfjord kommune, datert 30.09.15 

  

2. Rådmannen utarbeider felles retningslinjer for behandling av dispensasjonssøknader 

og framtidig rullering av kystsoneplanen i samarbeid med de andre kommunene. 

 

 

Saksopplysninger 

Det foreligger innsigelser fra to instanser: Fiskeridirektoratet (pga. hensyn til fiskeriinteresser) 

og sametinget (pga. hensyn til tradisjonell fiske).    

 

Fiskeridirektoratet signaliserer at innsigelsene sannsynligvis kan frafalles dersom det gjøres 

nødvendige justeringer. Justeringer/endringene kan imidlertid føre til nye innspill fra andre 

interessenter.   
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Sametinget reiser innsigelse til alle de nye områdene for oppdrettsanlegg på grunn av hensyn til 

tradisjonell fiske. Det vises til Sametingets planveileder som understreker at kommuneplanens 

arealdel skal sikre arealene til tradisjonelle fiskeplasser og gyteområder av vesentlig betydning 

for fiske i samiske kyst- og fjordområder. Administrasjonene tolker vesentlig betydning til å 

være de viktigste områdene og ikke alle områder.    

 

De øvrige innspillene er merknader. Flesteparten av de som ikke ønsker oppdrettsanlegg, 

begrunnes med at kunnskapsgrunnlaget er for mangelfull og etableringer av nye 

akvakulturanlegg gir uoversiktlige konsekvenser. Fiskerne mener oppdrettsanleggene påvirker 

gytevandring og gyteatferd hos kysttorsk.    

 

Unntaket er merknaden fra Troms fylkeskommune, som sterk anmoder at min. 3 av de nye 

oppdrettsanleggene blir nedfelt i planforslaget. De viser til at akvakulturnæringen er i sterk vekst 

og at det er en nasjonal målsetting at denne veksten skal fortsette innenfor såkalte bærekraftige 

rammer. De viser også til Stortingsmelding nr. 16 (2014-2015) som foreslår en økning i tildelt 

produksjonskapasitet for laks og ørret på 6 % annethvert år.    

 

Med bakgrunn i den lange planprosessen tilrår administrasjonen at det er hensiktsmessig 

å få kystsoneplanen vedtatt. Dette innebærer at innsigelsene tas til følge og at det ikke 

tillates etableringer av nye akvakulturanlegg.   

 

Administrasjonen mener begge innsigelsene (fiskeridirektoratet og sametinget) bør følges opp 

ved revisjon av kystsoneplanen. Dette innebærer en konkret vurdering av hva fiskeridirektoratet 

mener er nødvendige justeringer av oppdrettsanlegg for å unngå konflikt med fiskeriinteresser 

og en mere formell avklaring med sametinget om hva som legges i begrepet vesentlig betydning 

(95 % av fiskeplassene i fjorden vil ikke bli fysisk berørt, selv om de foreslåtte 

oppdrettsanleggene blir realisert).   

 

Fiskernes oppfatning av at oppdrettsanleggene påvirker gytevandring og gyteatferd hos 

kysttorsk er naturligvis en betydelig utfordring, da dette også knyttes til sjøområder utenom de 

fysiske plasseringer av oppdrettsanlegg. Selv om det knytter seg usikkerhet om dette stemmer, 

finnes heller ikke sikker forskning på at dette kan utelukkes. Dette forsterker en føre-var 

holdning og at tilrettelegging av nye oppdrettsanlegg kan vente til kunnskapsgrunnlaget blir 

bedre. 

 

Videre arbeid 

 

Administrasjonen tilrår – uavhengig av innhold – at nåværende kystsoneplan «koples på» 

kommuneplanens arealdel. Man får dermed et samlet dokument for fremtidig arealdisponering 

som omfatter både sjø og land.På denne måten sikres også at kystsoneplanen får samme krav til 

revisjon/ny vurdering som arealdelen, dvs. min. 1 gang pr. valgperiode (hvert 4. år).  

   

Plan og bygningsloven legger opp til at kommunestyrene skal vurdere planbehov/eventuelle 

revisjoner av planer ved behandling av dokumentet Kommunal planstrategi. Plan og 

bygningsloven anbefaler at denne vedtas innen 1 år etter at nytt kommunestyre er valgt (dvs. 

høst 2016).   

 

Administrasjonen tilrår derfor at eventuelle endringer av planforslaget vurderes i denne 

sammenheng. Man får dermed også mer tid til å gjøre utredninger/vurderinger på viktige 

områder som i dag er mangelfull.    
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Dialog med Fiskeridirektoratet, havforskningsinstituttet og Troms fylkeskommune kan være en 

god start for å oppdatere tilgjengelig kunnskap om akvakulturnæringen og definere behov for 

videre utredninger. 

Vurdering 

Styringsgruppa anbefaler kommunestyret å gjøre følgende vedtak:  

 

1. Felles kystsoneplan for Lyngen, Kåfjord og Storfjord kommune, 

datert 30.09.15, egengodkjennes.  

2. Rådmannen utarbeider felles retningslinjer for behandling av 

dispensasjonssøknader og framtidig rullering av kystsoneplanen i 

samarbeid med de andre kommunene. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 

KÅFJORD KOMMUNE 

KAIVUONON KOMUUNI 

Rådmannen 

 

 

    

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 
 

Troms Fylkeskommune 

Postboks 6600 

9296  TROMSØ 

 

 

 

 

Mearrádus dieđihuvvo / Melding om vedtak 
 

 
Du čujuhus/Deres ref:   Min čuj./Vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 

 2015/493-26 143 10.05.2016 

 

SÆRUTSKRIFT: Omgjøre del av planvedtak som omfatter område VA5 

Guortesjohka 

Vedlagt følger særutskrift fra Kåfjord kommunestyrets behandling av denne saken, i møte 

19.04.16. 

 

 

 

 

Dearvvuođaiguin/Med hilsen 

 

 

 

Greta Larsen 

Avdelingsleder Service/IT 

Tlf.: 77719201  

 

Kopi: 

Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 TROMSØ 

 

Intern kopi: 

Andreas Einevoll  

Gunn Andersen  

Svein Oddvar Leiros  

Einar Pedersen  

 

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/493/ 26 
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GÁIVUONA SUOHKAN 

KÅFJORD KOMMUNE 

Arkivsaknr: 2015/493 -24 

Arkiv: 143 

Saksbehandler:  Andreas Einevoll 

 Dato:                 12.04.2016 

 

 

 

Særutskrift 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

16/16 Kåfjord kommunestyre 19.04.2016 

 

Omgjøre del av planvedtak som omfatter område VA5 Guortesjohka 

Henvisning til lovverk: Plan og bygningsloven 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 19.04.2016  

Behandling: 

Ordfører Svein Leiros redegjorde for saken. 

 

Votering: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1. Kåfjord kommunestyre opprettholder vedtak fra 30.10.2015 med unntak av den delen 

av planvedtaket som omfatter VA5. 

2. Kåfjord kommunestyre omgjør den delen av planvedtaket som gjelder VA5 slik at det 

er det området som ved 1. gangs høring ble benevnt VA3 som er gjeldende og 

plankartet blir oppdatert i forhold til det. 

 

Rådmannens innstilling 

1. Kåfjord kommunestyre opprettholder vedtak fra 30.10.2015 med unntak av den delen 

av planvedtaket som omfatter VA5. 

2. Kåfjord kommunestyre omgjør den delen av planvedtaket som gjelder VA5 slik at det 

er det området som ved 1. gangs høring ble benevnt VA3 som er gjeldende og 

plankartet blir oppdatert i forhold til det. 
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Saksopplysninger og vurdering 

Interkommunal kystsoneplan for Kåfjord, Lyngen og Storfjord ble vedtatt av kommunestyret i 

Kåfjord i sak 2015/493 den 30.10.15. Kåfjord kommune har i ettertid kommet i erfaring med at 

det er en feil i  kystsoneplanen. Feilen består i at område VA5 avsatt til akvakultur ved 

Guortesjohka i Kåfjord, er utvidet uten at kravene til konsekvensutredning er tilfredsstilt, 

utvidelsen er ikke beskrevet i planbeskrivelsen, utvidelsen er kun tatt med i plankartet og ikke 

beskrevet noe annet sted. 

 

Bakgrunn: 

Første gangs høring av kystsoneplanen var i perioden 04.07.14 - 01.10.14. Da var området for 

akvakultur (den gang VA3) betydelig mindre (ca. 40 % mindre?) enn i vedtatt plan. Område VA3 

fikk i første gangs høring ingen innsigelser, men flere lokale lag og foreninger, samt 

næringsinteresser og private interesser var negative til området. Administrasjonen etterkom ikke 

dette, da styringsgruppa hadde som intensjon å beholde oppdrett på samme nivå som tidligere. 

Ved andre gangs høring (24.06.15- 21.08.15) var området (nå VA5) betydelig utvidet. Dette har 

skjedd på grunnlag av ønsker fra Lerøy Aurora, og på et tidspunkt er forslaget tegnet inn i 

plankartet. Problemet er at dette ikke er nevnt skriftlig i hverken planbeskrivelse eller 

konsekvensutredning. Plankartene er laget av ekstern kartkonsulent, og her har ikke 

kommunikasjonen mellom kommune og konsulent vært god nok. 

 

Til tross for at det er snakk om en endring av areal etter 1. gangs høring, står VA5 ikke nevnt i 

kapittel «Endringer etter 1. gangs høring» i planbeskrivelsen. Anlegget i Guortesjohka står her i 

fig 2 s. 4, oppført som et eksisterende anlegg. I tabellen på s. 82 står anlegget også benevnt som 

eksisterende. 

 

I konsekvensutredningen s. 14 står følgende «Området VA5 er et eksisterende anlegg for 

lakseoppdrett» og videre litt lengre ned «Eksisterende anlegg, uten forslag til endringer, 

benevnes i utgangspunkt som 0 – alternativet. Det gis derfor ingen konsekvensutredning av 

dette området.» 
 

I plankart B4 som var lagt ved 2. gangs høring står VA5 benevnt som Akvakultur, framtidig. Det 

eksisterende området har ikke fått egen avgrensning. Det har heller ikke fått lysere farge for 

eksisterende akvakulturanlegg. Kartet som var lagt ved politisk behandling, er tilsvarende. I 

planbeskrivelse og konsekvensutredning står altså området VA5 benevnt som eksisterende, mens 

det på plankart kun er benevnt som framtidig. Området VA3 står på plankart benevnt som 

eksisterende. 

Kåfjord kommune mener det er åpenbart at det her har skjedd en feil underveis i behandlingen av 

område VA5. En slik utvidelse skulle helt klart vært benevnt skriftlig slik at brukere, 

sektormyndigheter og lokale interesser kunne uttalt seg til området. Slik det ble gjennomført, ved 

at utvidelsen kun er tegnet på plankartet, har dette vært vanskelig for de fleste å oppdage. Ikke 

noen av høringsuttalelsene har nevnt denne utvidelsen konkret. (Ved lignende utvidelse/flytting 

av anlegget i 2007 og 2010 kom det mange høringsuttalelser.) Administrasjonen i Kåfjord 

komme har også fått tilbakemeldinger fra flere politikere som var med på å vedta planen, om at 

de ikke var klar over denne feilen i saksbehandlingen. 

 

Kåfjord kommunes holdning er ut fra dette at det er den opprinnelige utstrekningen av 

akvakulturområdet ved Guortesjohka som er gjeldende. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

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

LERØY AURORA AS 
Postboks 2123 
9267  TROMSØ 
 
 

 

 
Mearrádus dieđihuvvo / Melding om vedtak 

 
 

Du čujuhus/Deres ref:   Min čuj./Vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 
 2015/1664-21 U43 15.05.2018 

 

SÆRUTSKRIFT: Svar på - Søknad om dispensasjon Gourtesjohka 

Deres søknad ble behandlet i formannskapet 20.04.2018, vedlagt følger vedtaket i denne saken. 
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 
 
 
 
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 2015/1664-21 
 

Intern kopi: 
Jens Kristian Nilsen  
Einar Pedersen  
Gunn Andersen  
Svein Oddvar Leiros  
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/1664 -19 

Arkiv: U43 

Saksbehandler:  Jens Kristian Nilsen 

Dato:                 20.03.2018 

 
 

Særutskrift 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
30/18 Formannskap 20.04.2018 
 Kåfjord kommunestyre  

 

Svar på - Søknad om dispensasjon Gourtesjohka 

Henvisning til lovverk: 
 
Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 
Plan- og bygniongslovens kap 19. 
Plan og bygningslovens formålsparagraf 2, 
 
 

Vedlegg 
1 Søknad om dispensasjon Gourtesjohka 
2 Miljøvudering- Søknad om dispensasjon Gourtesjohka 
3 Mer informasjon til - Søknad om dispensasjon Gourtesjohka 
4 Forespørsel om mer informasjon i forbindelse med - Søknad om dispensasjon Gourtesjohka 

 
 

Saksprotokoll i Formannskap- 20.04.2018  

Behandling: 
Ordfører Svein Leiros og rådmann Einar Pedersen redegjorde for saken. 
 
Det er feil i innstilling, rådmann foreslår følgende ny innstilling: 
Søknaden sendes ut på høring. 
Evt endringer innarbeides i sak og sendes til kommunestyret for endelig behandling. 
 
Formannskapet kom med følgende forslag: 

1. Kåfjord Formannskap setter som krav at Lerøy Aurora AS gjennomfører en 
konsekvensutredning (KU) for utvidelsen.  

2. Når KUen foreligger sendes saken ut på høring fra administrasjon, og høringsfristen 
settes til 4 uker.  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 

1. Kåfjord Formannskap setter som krav at Lerøy Aurora AS gjennomfører en 
konsekvensutredning (KU) for utvidelsen.  

2. Når KUen foreligger sendes saken ut på høring fra administrasjon, og høringsfristen 
settes til 4 uker.  

 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Søknaden innvilges 
2. Endringer i driften ut over det som er beskrevet i denne søknaden må omsøkes. 

 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Lerøy Aurora AS søker dispensasjon fra gjeldende kystsoneplan for endring av etablert anlegg på 
Gourttesjhka i brev av 02.02.2018 (vedlagt). 
 
Saksbehandler har bedt om å få tilsendt mer informasjon i forbindelse med søknaden (vedlagt), 
og dette ble mottatt i kommunen 07.03.2018 (vedlagt) 
 
Dagens anlegg har 10 bur med 2 x 5 bur i rammefortøyning. Utvidelsen består i å øke antall bur 
fra 10 til 14 med en midtkorridor i anlegget. Flåten er plassert ved midten av anlegget (se skisse i 
vedlagte søknad). Søknaden gjelder også en dreining av anlegget slik at det ligger bedre plassert i 
med hensyn til strømforholdene i området.  
 
Selskapet argumenter i søknaden med at måten det nye anlegget skal drives på vil føre til mindre 
miljøbelastning enn med nåværende drift. Hovedargumentet for dette er at anlegget kun skal fore 
smolten opp i 10 måneder, og at det skal ligge brakk i 2 måneder før ny smolt settes ut. Anlegget 
skal ikke produsere slakteferdig laks, men overføre smålaks til andre anlegg for videre oppforing. 
Dette skal ifølge selskapet føre til mindre fórbelastning enn konvensjonell drift med oppforing på 
samme lokasjon i 18-22 måneder. 
 
Biomassen i anlegget er angitt til å bli 4000 tonn ved flytting av fisk på 1,5 kilo. 
I søknaden skriver Lerøy at omlegging av anlegget kan føre til flere arbeidsplasser, til trygging 
av eksisterende arbeidsplasser, og at det vil utløse planer om å erstatte en trekai med en 
betongkai. 
 
Fra søknaden (sitat): 
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Lokaliteten er i dag for liten til å kunne levere nok antall fisk til 2 nye lokaliteter. En utvidelse av 
lokaliteten som omsøkt gjør at vi klarer å levere optimalt til 2 lokaliteter og sikrer at dette blir en 
av våre lokaliteter som hvert år skal kunne levere lusefri fisk til storfisklokaliteter. Dette 
innebærer at Gourtesjohka ikke vil ha permitteringer i perioder, det vil være en stabil og 
attraktiv arbeidsplass for lokalsamfunnet og blir en av grunnpilarene i vår produksjon. En 
utvidelse av lokaliteten vil gjøre det nødvendig med flere ansatte enn det er i dag (sitat slutt). 
 
Med søknaden følger en miljøvurdering fra selskapet iAkva (se mer om selskapet i vedlegg). 
iAkva vurderer tiltaket med å spre burene over en større flate, og å redusere utforingen i anlegget 
som positive for miljøet i fjorden rundt anlegget: 
 
(Sitat)Vår erfaring og forhåndsvurdering tilsier at lokaliteten vil respondere positivt på en 
økning av arealet og nytt produksjonsregime. Denne vurderingen skyldes faktorene hyppigere 
brakklegging i optimalt tidsrom, utvidet areal, bedre gjennomstrømning og en jevn og relativt lav 
utfôring. En ytterligere positiv effekt er at utnyttelse av lokalitetene som fisken splittes etter til vil 
optimalisere (Sitat slutt). 
 
Tilleggsinformasjonen som er sendt inn i forbindelse med søknaden beskriver at utvidelsen vil 
trygge arbeidsplasser: 
 
(Sitat) Lokaliteten er i dag for liten til å kunne levere nok antall fisk til 2 nye lokaliteter. En 
utvidelse av lokaliteten som omsøkt gjør at vi klarer å levere optimalt til 2 lokaliteter og sikrer at 
dette blir en av våre lokaliteter som hvert år skal kunne levere lusefri fisk til storfisklokaliteter. 
Dette innebærer at Gourtesjouka ikke vil ha permitteringer i perioder, det vil være en stabil og 
attraktiv arbeidsplass for lokalsamfunnet og blir en av grunnpilarene i vår produksjon. En 
utvidelse av lokaliteten vil gjøre det nødvendig med flere ansatte enn det er i dag (sitat slutt). 

Vurdering 
Vurderingen av om utvikling av oppdrett i Kåfjord må gjøres på flere plan. Det handler om å se 
det store og det lille bildet av effektene av utviklingen sammen. Drift av et oppdrettsanlegg må 
være bærekraftig. De store linjene er lagt av staten og fylket gjennom lovgivningen og 
reguleringer. Det er Kåfjord kommune som til syvende og sist avgjør dette konkrete tilfellet, som 
handler om en endring av en tillatelse som er gitt gjennom kystsoneplanen som er vedtatt på 
Lyngenfjordsystemet. 
 
Plan og bygningsloven sier noe om hva som kan ligge til grunn for et avslag på søknad om 
dispensasjon. 
 
§ 19-2.Dispensasjonsvedtaket  
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold 
av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.  
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler. 
 
Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens 
konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. 
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Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og 
mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser 
om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg 
negativt om dispensasjonssøknaden. (Sitat slutt) 
 
Plan og bygningslovens formålsparagraf tar høyde for at en skal ta hensyn til større 
sammenhenger enn det som er nevnt i 19-2. 
 
Plan og bygningslovens formålsparagraf 2, lyder som følger (sitat):  
§ 1-1.Lovens formål  
Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige 
generasjoner. 
 
Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og 
gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. 
 
Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og 
planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig. 
 
Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte 
interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for 
miljø og samfunn skal beskrives (sitats slutt). 
 
Selv på det lokale planet er det flere dimensjoner å ta hensyn til. Frykten er at oppdrett skal være 
mest negativt samlet sett. På den annen side er mulighetene til bedre samfunnsutvikling noe som 
ligger som en mulighet i å nyttiggjøre seg ressursene i forbindelse med oppdrett.  
 
Bærekraft er et begrep som kan sies å være nyttig å ta i bruk ved vurdering av å legge til rette for 
fiskeoppdrett.  FN sier at det er sammenhengen mellom miljø, økonomi og sosial utvikling som 
avgjør om noe er bærekraftig.  
 
Det er ikke påvist miljøskader etter oppdrettsanlegget i Gourtesjohka, eller fra andre installasjon i 
vårt område. Miljøvurderingen som er gjort av iAkva forteller at den løsningen som er omsøkt 
her er en som vil gi miljøet bedre forhold enn den tidligere driften av anlegget. Kåfjord kommune 
har ikke muligheter til å overprøve de vurderinger som dette selskapet har gjort. 
Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) gir grunnlag for vurderinger i 
hvor langt en skal gå for å sikre bevaring av naturen.  
 
(Sitat)§ 4.(forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer) 
Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde og 
med det artsmangfoldet og de økologiske prosessene som kjennetegner den enkelte naturtype. 
Målet er også at økosystemers funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt det anses 
rimelig (sitat slutt). 
Naturtyper og økosystemer skal ivaretas i rimelig grad. Matproduksjon er viktig i et globalt 
perspektiv, og bærekraften kan vurderes som større enn flere andre måter å produsere mat på.  
 
Oppdrettsanlegg er underlagt kontroll- og styringsregimer som ikke kan ta hensyn til alt som kan 
oppstå. Nye sykdommer, ny spredning av eksisterende sykdommer, rømninger og ulike forhold 
påvirket av natur i endring og menneskelig svikt -  det er en rekke ting som kan oppstå i et 
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oppdrettsanlegg. Systemer kan ikke ta hensyn til alle disse, og vurderinger må gjøres i hvert 
enket tilfelle.  
 
Stortinget besluttet i 2015 at det skal opprettes et Havbruksfond. Fra og med 2016 skal  
80 % av inntektene fra framtidig vekst i oppdrettsnæringen fordeles gjennom Havbruksfondet til 
kommunal sektor (kommuner og fylkeskommuner). Lokalitets-MTB (maksimal tillatt biomasse) 
for alminnelige matfisktillatelser og tillatelser til særlige formål benyttes som fordelingsnøkkel. 
Det utbetales i 2 runder, først 2% vedtatt i 2017, og så i forbindelse med 4% vekst i MTB etter 
vedtak våren 2018. 
 
For Kåfjord sin del ligger det an til utbetalinger på kr. 750.000 etter 2% regelen. Skjervøy, til 
sammenlikning vil få 11, 2 millioner over samme ordning. Dette er fire midler til kommunene 
kan benytte til å drive samfunnsutvikling.  
 
Kåfjord kommune går mot store utfordringer i tiden som kommer. Folketallet går ned, men 
reduksjonen i antallet innbyggere er ikke den faktoren som burde skape bekymringer for 
innbyggerne. Befolkningen blir i gjennomsnitt eldre og eldre – og endringen er dramatisk. Det 
blir færre og færre yrkesaktive innbyggere som skal produsere for flere og flere eldre.  
Kommunen må ta i bruk de løsninger som er tilgjengelige for å bidra til å motvirke denne 
utviklingen. Trygging av helårs arbeidsplasser innen oppdrett er en mulighet til å avhjelpe 
situasjonen. 
 
Folk i arbeid er en av de viktigste forutsetningene for god sosial utvikling. Kåfjord har flere 
fortrinn innen både landbruk, fiske og turisme – og potensialet for utvikling er til stede. For å få 
gode effekter av sysselsetting er det selvfølgelig viktig for Kåfjord at de som skal jobbe innen de 
bransjene en satser på bor her. Med en løsning slik som det legges opp til ved anlegget ved 
Gourtesjohka vil arbeidsplassene forbli helårs, og folk kan bo- og jobbe i Kåfjord. 
 
Lovverket gir Kåfjord kommune mulighet til å gi dispensasjon fra Kystsoneplanen til endring av 
oppdrettsanlegget. Trygging av lokale arbeidsplasser og muligheter for økonomiske fordeler sees 
som viktigste argumenter i saksbehandlers vurderinger av søknaden. Hensyn til økosystemer og 
naturmangfold er selvfølgelig også viktig, men endringene som ligger til grunn for denne 
søknaden kan ikke sies å være tungtveiende grunner til avslag.  
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1 INNLEDNING 
 

Området er et eksisterende anlegg for lakseoppdrett lokalisert mellom Manndalen og Nordnesodden i 

Kåfjord kommune som drives av Lerøy Aurora AS. Samme selskap produserer laks ved Årøyholmen i 

nabokommunen Lyngen. 

 

Den 02.02.2018 søkte Lerøy Aurora AS dispensasjon fra gjeldende kystsoneplan for utvidelse av 

etablert anlegg i Gourtesjohka. 

 

Kåfjord formannskap behandlet søknaden i møte 15.05.18, og ba om konsekvensvurdering. 

 

 

1.1 Bakgrunn 
 

Storfjord, Lyngen og Kåfjord kommune har utarbeidet felles kystsoneplan for Lyngenfjorden. 

Arbeidet har vært ledet av et styre sammensatt av 3 politiske represententanter fra hver kommune. 

 

Planen ble godkjent i styringsgruppa den 30.09.15 og Kåfjord kommunestyre vedtok kystsoneplanen 

den 30/10 2015. 

 

I ettertid (19.04.16) opphevet kommunestyret i Kåfjord sitt tidligere vedtak for oppdrettsanlegget i 

Gourtesjohka og vedtok at denne skulle reduseres i størrelse slik den ble framstilt under 1. gangs 

høring av planforslaget (VA3). Se illustrasjon under. 

 

 

  
 

Fig. 1 – Gourtesjohka oppdrettsanlegg godkjent i kommunestyret 30.10.15 (VA5) og nytt vedtak 

godkjent 19.04.15 (VA3). Området VA3 er dermed gjeldende område for akvakulturanlegg. 

 

 

 

 

 Fiskeområde 

 Gyte- og oppvekstområde 

N 
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1.2 Dispensasjonssøknad 
 

I dag er 7 lokale årsverk tilknyttet bedriften. En utvidelse av anlegget vil sikre og gi mulighet for 

økning i antall ansatte i framtiden.  

 

I dispensasjonssøknaden 02.02.2018 ga Lerøy Aurora AS følgende beskrivelse av den fysiske 

endringen: 

 

Eksisterende anlegg har 2 x 5 m bur i rammefortøyning. Endringen omfatter å øke antall bur til 14 

med midtkorridor i anlegget, samtidig som denne flyttes/dreies noe for å oppnå gode strømforhold. 

Anlegget vil fortsatt bli liggende innenfor avsatt areal til akvakulturanlegg, merket VA3, men deler av  

fortøyninger vil bli liggende utenfor avsatt område (se illustrasjon nedenfor).  

 

 
 

Fig. 2 Illustrasjon av eksisterende anlegg (grå skravur) og endringsforslag (rød markering) 

 

Dispensasjonssøknaden ble behandlet i Kåfjord formannskap den 20.04.18 med følgende vedtak 

(enstemmig):  

 

1. Kåfjord Formannskap setter som krav at Lerøy Aurora AS gjennomfører en  

konsekvensutredning (KU) for utvidelsen.  

 

2. Når KUen foreligger sendes saken ut på høring fra administrasjon, og høringsfristen settes til 4  

uker.  

 

VA5 

 Fiskeområde 

 Gyte- og oppvekstområde 
N 
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2 VIRKNINGER AV UTVIDELSEN - KONSEKVENSVURDERING 
 

Selv om oppdrettsanlegget er utvidet i størrelse vil den bli liggende innenfor godkjent 

akvakulturområde i gjeldende plan (VA3). Volum av fisk behandles ikke etter plan og bygningsloven, 

men etter akvakulturloven. Konsekvensvurderingen i medhold av plan og bygningsloven omfatter 

endret arealbruk, som igjen innebærer beskrivelse av konsekvensene av utvidet areal for 

fortøyningene.   

 

 

2.1  Konsekvensutredning - metode  
 

I konsekvensutredningen skal virkningen av utvidelsen beskrives. Det skal gjøres rede for hvilke 

miljø- og samfunnsverdier som finnes i de aktuelle områdene, virkninger av foreslåtte tiltak og tiltak 

for å avbøte eventuelle negative virkninger av utvidelsen.  

For å få frem virkningene av utvidelsen, må de måles eller beskrives ut fra en referanse. Dagens 

situasjon er en slik referanse og benevnes som 0 – alternativet. I konsekvensutredningen gjøres en 

sammenligning av forventet tilstand etter tiltaket, mot forventet tilstand uten tiltak. To parameterer – 

tiltakets omfang og verdien på tema som berøres – påvirker grad av konsekvens.  

 

 

Vurdering av omfang 

Vurdering av omfang er et uttrykk for tiltakets påvirkning på den enkelte delområde. Omfanget 

vurderes etter en skala fra stort negativt til stort positivt. 

 

 
 
 

   Ingen 
endring 

   

 
 

      

 
Fig. 3 – Skala for vurdering av omfang (Håndbok V712, Statens vegvesen) 

 
 
Vurdering av verdi 

På bakgrunn av tilgjengelig data gjøres en verdivurdering av en lokalitet eller område. Verdien på 

området angis på en skala inndelt i liten – middels – og stor verdi. 

 
 

Liten verdi Middels verdi Stor verdi 
   
 
 
Fig. 4 – Skala for verdi for utredningsområdet 

 
 
Konsekvens 

Med konsekvens menes de fordeler og ulemper et tiltak vil medføre i forhold til 0-alternativet. 

Konsekvensen for hvert delområde framkommer med å sammenholde verdivurderingen med 

omfangsverdien. Stort positivt er markert med «+++», middels positivt med «++» og liten positivt med 

«+». Negativt er markert med «-» på tilsvarende måte. Ingen konsekvens er markert med «0». 

 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite 
Negativt 

Lite 
Positivt 

Middels 
Positivt 

Stort 
Positivt 
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2.2 Konsekvensvurdering – natur og miljø 

 

TEMAER +/- TILGJENGELIG KUNNSKAP OG VURDERING 

 

Naturvern 

 

0 

 

Tilgjengelig kunnskap: Naturbasen og kommuneplanens arealdel. 

Vurdering: Nærmeste naturvernobjekt er Manndalselva (vernet vassdrag) 

og elveutløpet ligger ca. 5 km sør for oppdrettsanlegget.  

Konsekvens: Ingen 

 

Naturmangfold 

 

- 

 

Tilgjengelig kunnskap: Fiskeridirektoratets kartverktøy, naturbasen, 

naturtypekartlegginger, artsdatabank, Miljøvurdering av «iAKVA», 

lokale innspill. 

 

Vurdering:  

NML § 8 - Kunnskapsgrunnlaget: I sjøområdet er det ikke registrert trua, 

sårbare eller utvalgte naturtyper eller rødlista arter som berøres av 

planlagte tiltak. I fjellsiden ovenfor VA5 er det gjort 3 observasjoner av 

gaupe (sårbar art). En liten del av fortøyningene (i nord og nærmest land) 

vil berøre fiskeområde, oppvekst- og gyteområde for kysttorsk. 

 

NML §9: Føre-var prinsippet: I planbeskrivelsen i kystsoneplanen 

påpekes det at det i dag ikke finnes forskning som underbygger at 

oppdrettsanlegg virker negativt på villaks og gyte-/oppvekstområder for 

kysttorsk. Men det påpekes at forskningen er mangelfull og at eventuell 

ny akvakultur lokaliseres i områder hvor eksisterende anlegg er i dag. 

 

NML §10 - Samlet belastning på økosystemet: Miljøtilstanden på 

lokaliteten har historisk sett vært god med beste tilstand på fem av sju 

miljøundersøkelser, og to undersøkelser med nest beste tilstand. Firmaet 

iAKVA har foretatt en miljøvurdering av hva utvidelsen av areal og 

produksjon ved Gourtesjohka innebærer. Rapporten påpeker positive 

faktorer med omleggingen som hyppigere brakklegging i optimalt 

tidsrom, utvidet areal, bedre gjennomstrømming og jevn og relativt lav 

fóring. Se vedlagt rapport «Miljøvurdering av omsøkt endret 

produksjonsregime og utvidet areal ved Lerøy Auroras lokalitet 10734 

Gourtesjohka i Kåfjord».  

Utvidelsen av akvakulturområdet medfører ikke til kritiske overskridelse 

av bæreevnen for området. 

 

NML §11 – Kostnader for miljøforringelse: Tiltakshaveren skal dekke 

kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 

tiltaket volder. 

 

NML §12 – Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: Eventuelle 

kostnader for bruk av miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder er 

utbyggers ansvar.  

 

Konsekvens: Liten negativ  

 

Kulturminner/ 

kulturmiljø 

 

0 

 

Tilgjengelig kunnskap: Veileder kulturminner og kulturmiljø, 

kulturminnesøk, askeladden. 

Vurdering: det er ikke registrert kulturminner/kulturmiljø i området. 

 

Konsekvens: Ingen 
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Konsekvenser natur og miljø forts.. 

TEMAER +/- TILGJENGELIG KUNNSKAP OG VURDERING 

 

Bebyggelse og 

landskap 

 

0 

 

Tilgjengelig kunnskap: Lokal kunnskap om bebyggelse og 

referansesystem for landskap i Norge. NIJOS 2005. 

Vurdering: Utvidelsen vil i ubetydelig grad påvirke landskapsbildet. Det 

er ikke bebyggelse i nærliggende landområder. 

 

Konsekvens: Ingen 

 

Friluftsliv 

 

0 

 

Tilgjengelig kunnskap: Kommunale kartlegging og registrering.  

Vurdering: Utvidelsen av akvakulturanlegget vil ikke ha konsekvenser 

for friluftsliv. 

 

Konsekvens: Ingen 

 

Landbruk  

 

0 

 

Tilgjengelig kunnskap: www.skogoglandskap.no og lokal 

landbruksmyndighet. 

Vurdering: Utvidelsen av akvakulturanlegget vil ikke ha konsekvenser 

for landbruk. 

 

Konsekvens: Ingen 

 

Reindrift 

 

0 

 

Tilgjengelig kunnskap: www.skogoglandskap.no og lokal kunnskap. 

Vurdering: Utvidelsen av akvakulturanlegget vil ikke ha konsekvenser 

for reindrift. 

 

Konsekvens: Ingen 

 

Fiske 

 

- 

 

Tilgjengelig kunnskap: Tilgjengelig kunnskap: Fiskeridirektoratets 

kartverktøy, kystsoneplan. 

Vurdering: Fortøyninger tilknyttet akvakulturanlegget vil berøre utkanten 

av et fiskeområde. 

 

Konsekvens: Liten negativ 

 

 

 

Oppsummering – 

konsekvenser for 

natur og miljø 

 

 

Miljøvurdering fra «iAKVA» belyser ikke negative konsekvenser for miljøet 

ved omsøkt utvidelse. 3 fortøyninger (30 totalt) vil berøre utkanten av et 

større område for fiske, oppvekst- og gyteområde for kysttorsk (definert med 

rød farge som «liten negativ» konsekvens). 
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2.3 Konsekvensvurdering – samfunn 

 

TEMAER +/- TILGJENGELIG KUNNSKAP OG VURDERING 

 

Næring og 

sysselsetting 

 

+ 

 

Tilgjengelig kunnskap: Tiltakshaver og lokale kunnskap. 

Vurdering: Utvidelsen sikrere eksisterende arbeidsplasser med mulighet 

til økning av antall ansatte. 

Konsekvens: Liten positiv 

 

Tradisjonell bruk 

 

- 

 

Tilgjengelig kunnskap: Lokal kunnskap og sametingets veileder. 

Vurdering: Tradisjonell bruk er tilknyttet fiske og får samme vurdering 

som «Fiske» i tidligere vurdering. 

Konsekvens: Liten negativ 

 

Trafikksikkerhet 

 

0 

 

Tilgjengelig kunnskap: Nasjonale normkrav og Håndbok N-100. 

Vurdering: Utvidelsen av akvakulturanlegget vil ikke ha betydning for 

trafikksikkerheten i området. 

Konsekvens: Ingen  

 

Samiske interesser 

 

0 

 

Tilgjengelig kunnskap: Lokal kunnskap og sametingets veileder 

Vurdering: Samiske interesser blir ikke berørt utover vurdering som er 

gitt under «tradisjonell bruk» ovenfor. 

Konsekvens: Ingen 

 

Barn og unge 

 

0 

 

Tilgjengelig kunnskap: Rikspolitiske retningslinjer (RPR), Barnetråkk og 

direkte medvirkning. 

Vurdering: Tiltaket vil ikke ha konsekvenser for barn og unge. 

Konsekvens: Ingen 

 

Folkehelse 

0  

Tilgjengelig kunnskap: Kartlegging av friluftsområder, lokale innspill. 

Vurdering: Tiltaket vil ikke ha konsekvenser for folkehelse. 

Konsekvens: Ingen 

 

Universell 

utforming 

0  

Tilgjengelig kunnskap: PBL § 10. Byggeteknisk forskrift. 

Vurdering: Tiltaket vil ikke ha konsekvenser universell utforming. 

Konsekvens: Ingen 

 

Infrastruktur 

 

+ 

 

Tilgjengelig kunnskap: Kommunal kunnskap. 

Vurdering: Årlig drift kan utløse planer om oppgradering av kaier. 

Konsekvens: Liten positiv 

 

Kommunal 

økonomi 

 

 

 

+ 

 

Tilgjengelig kunnskap: Kommunal kunnskap. 

Vurdering: Tiltaket kan ha betydning for kommunal økonomi i form av 

skatteinntekter. 

Konsekvens: Liten positiv 

 

 
 

Oppsummering – 

konsekvenser for 

samfunn 

 

 

 

Tradisjonell bruk er synonymt med «fiske» og defineres som «liten negativ» 

konsekvens. Utvidelsen av akvakulturanlegget vurderes til å gi «liten positiv» 

konsekvens for kommunal økonomi, infrastruktur og næring/sysselsetting. 
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3 VIRKNINGER AV UTVIDELSEN - SAMFUNNSSIKKERHET 
 

3.1 Risiko- og sårbarhetsanalyse - metode 
 

Alle planer der det legges til rette for utbygging/tiltak skal vurderes med hensyn til risiko og sårbarhet 

(plan- og bygningslovens § 4-3).  

 

                 Konsekvens 

Sannsynlighet 

1. 

Svært liten 

2. 

Liten 

3. 

Middels 

4. 

Stor 

5. 

Meget stor 

5. Svært sannsynlig      

4. Meget sannsynlig       

3. Sannsynlig      

2. Moderat sannsynlig      

1. Lite sannsynlig      

 

Fig. 5 – Risikomatrise 

 

- Rødt felt indikerer uakseptabel risiko – ikke bygging eller krav til risikodempende tiltak 

- Gult felt indikerer akseptabel risiko - men risikodempende tiltak må vurderes 

- Grønt felt indikerer akseptabel risiko – risikodempende tiltak ikke nødvendig 

 

Sannsynlighets-

kategori 

Frekvens 

1. Lite sannsynlig Sjeldnere enn en hendelse pr. 1000 år 

2. Moderat sannsynlig I gjennomsnitt en hendelse pr. 100 – 1000 år 

3. Sannsynlig  I gjennomsnitt en hendelse pr. 10 – 100 år 

4. Meget sannsynlig  I gjennomsnitt en hendelse pr. 1 – 10 år 

5. Svært sannsynlig Oftere enn 1 hendelse pr. år 

 

Fig 6 – Sannsynlighetskategorier  

 

 

Konsekvens-

kategori 

Beskrivelse 

1. Svært liten Ingen person – eller miljøskader. Materielle skader mindre enn kr. 100.000. 

Ingen skade på eller tap av samfunnsverdier.  

2. Liten Personskade - lokale miljøskader. Materielle skader mellom kr. 100.000 – 1 

million. Ubetydelig skade på samfunnsverdier. 

3. Middels  Alvorlig personskade – Regional miljøskade (restitusjonstid 1 år). Materielle 

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

4. Stor  Dødelig skade, en person – Regional miljøskade (restitusjonstid 10 år). 

Materielle skader mellom 10-100 mill. Skade på/tap av samfunnsverdier med 

noe varighet. 

5. Meget stor Dødelig skade, flere personer – Irreversibel miljøskade. Materielle skader 

større enn 100 mill. Varig skade på eller tap av samfunnsverdier. 

 

Fig. 7 – Konsekvenskategorier  
 

 

249



9 

 

3.2 Risiko- og sårbarhetsanalyse – naturbaserte farer 
 

TEMAER +/- TILGJENGELIG KUNNSKAP OG VURDERING 

 

Snøskred 

  

Tilgjengelig kunnskap: NGIs aktsomhetskart 

Vurdering: Tilstøtende landområde er skredutsatt fjellparti og snøskred 

kan nå sjøen. Akvakulturanlegget vil ikke bli direkte påvirket av 

snøskred, men bør bygges så robust at sekundærvirkninger 

(lufttrykk/bølger) ikke skader anlegget. Det gjøres oppmerksom på at det 

i dag er bygd snøskjermer oppå fjellet som reduserer skredfaren. Det er 

ikke avgjort om disse skal fjernes når E6 legges om (når 

Nordnestunnelen åpnes). 

 

Risikodempende tiltak vurderes.   

 

Fjellskred 

  

Tilgjengelig kunnskap: Beregnet bølgehøyde og stømpåvirkning ved 

Gourtesjokka ved utras (NGI -rappport 2014) og beregnet 

oppskyllingshøyde i fjordbassenget (NGI-rapport (2018). 

Vurdering: Tiltaket vil bli berørt av oppskyllingshøyde for fjellskred. 

Anlegget ligger på sjøen og vil dermed ikke være spesielt sårbar for 

skredgenererte bølger. Nye tiltak må imidlertid bygges så robust at 

skader unngås. 

 

Risikodempende tiltak vurderes. 

 

Grunnforhold 

  

Tilgjengelig kunnskap: Løsmassekart for landområder. 

Vurdering: Landområdene består hovedsakelig av fjell i dagen og 

elveavsetninger på begge sider av Gourtesjohka. Det tilrås likevel at det 

foretas en geoteknisk vurdering av fortøyningsområdene. 

 

Risikodempende tiltak vurderes. 

 

Havnivåstigning/ 

stormflo 

  

Tilgjengelig kunnskap: “Estimater av havnivåstigning i norske 

kystkommuner». 

Vurdering: Området vil bli berørt av havnivåstigning/stormflo, men 

neppe utgjøre fare. 

 

Akseptabel risiko. 

 

Flomfare og 

erosjon 

  

Tilgjengelig kunnskap: Veileder - Flom og skredfare i arealplaner. 

Vurdering: Vurdert som ikke relevant.  

 

Akseptabel risiko. 

 

Ekstremnedbør 

  

Tilgjengelig kunnskap: Korttidsnedbør og ekstremnedbør (Norsk 

klimasenter). 

Vurdering: Ekstremnedbør ventes ikke å ha konsekvenser for tiltaket. 

 

Akseptabel risiko.  

 

Sterk vind 

  

Tilgjengelig kunnskap: Norsk klimasenter, lokal kunnskap. 

Vurdering: Området kan være utsatt for sterk vind. Det må tas hensyn til 

dette ved beregning av konstruksjoner og fortøyninger. 

Risikodempende tiltak vurderes. 
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Naturbaserte farer forts.. 

Temaer +/- Tilgjengelig kunnskap og vurdering 

 

Radon 

  

Tilgjengelig kunnskap: Stråleverninfo 14:2012 Statens strålevern. 

Vurdering: Vurdert som ikke relevant.  

 

Akseptabel risiko. 

 

Isgang 

  

Tilgjengelig kunnskap: Lokal kunnskap. 

Vurdering: Oppdrettsanlegget kan være utsatt for drivis som blåser ut 

Kåfjorden. Det må tas hensyn til dette ved isbryting, beregning av 

konstruksjoner og fortøyninger. 

 

Risikodempende tiltak vurderes. 

 

Skog- og 

lyngbrann 

  

Tilgjengelig kunnskap: Lokal kunnskap. 

Vurdering: Vurdert som ikke relevant.  

 

Akseptabel risiko. 

 

 

 

 

 

Oppsummering – 

naturbaserte farer 

 

 

 

Ingen av de naturbaserte temaene er vurdert til «uakseptabel» risiko (jfr. fig 3 

på side 8). 

 

Konstruksjonene i anlegget må imidlertid bygges så robust at de tåler 

sekundærvirkninger fra snø- og fjellskred, sterk vind og isgang. Det bør 

foretas en geoteknisk vurdering av områdene der fortøyningene skal festes.  
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3.3 Risiko- og sårbarhetsanalyse – virksomhetsbaserte farer 
 

TEMAER +/- TILGJENGELIG KUNNSKAP OG VURDERING 

 

Brann/eksplosjon 

  

Tilgjengelig kunnskap: Brann og eksplosjon (Arbeidstilsynet). 

Vurdering: Tiltaket vil ikke medføre til økt brann og eksplosjonsfare. 

 

Akseptabel risiko. 

 

Forurensning i 

grunn og sjø 

  

Tilgjengelig kunnskap: Forurensning. Regjeringen.no og iAKVA-rapport 

2017. 

Vurdering: Endringene ventes ikke å medføre økt forurensning. Se 

tidligere beskrivelse pkt. 2.2 Naturmangfold, side 5 og «Miljøvurdering» 

utarbeidet av iAKVA». Anlegget må imidlertid overvåkers i tråd med 

gjeldende forskrifter. 

 

Risikodempende tiltak vurderes. 

 

Kjemikalieutslipp 

og annen akutt 

forurensning 

  

Tilgjengelig kunnskap: Forurensning. Regjeringen.no. 

Vurdering: Kjemikaler er lagret på land og er i dag sikret mot avrenning. 

Utvidelsen vil ikke medføre til endringer eller annen akutt forurensning.   

 

Risikodempende tiltak vurderes. 

 

Skipshavari 

  

Tilgjengelig kunnskap: Havne og farvannsloven. 

Vurdering: Tiltaket vil ikke medføre til økt fare for skipshavari. 

 

Akseptabel risiko. 

 

Transport av farlig 

gods 

  

Tilgjengelig kunnskap: Direktiv 2008/68/EF – Innlandstransport av farlig 

gods. 

Vurdering: Tiltaket vil ikke medføre til økt transport av farlig gods. 

 

Akseptabel risiko. 

 

Støy og lys 

  

Tilgjengelig kunnskap: Retningslinjer for støy i arealplanlegging. 

Vurdering: Tiltaket vil ikke medføre til økt lys og støyforurensning. 

 

Akseptabel risiko. 

 

Dambrudd 

  

Tilgjengelig kunnskap: «Forskrift om sikkerhet ved vassdrag 2010». 

Vurdering: Vurdert som ikke relevant. 

 

Akseptabel risiko. 

 

 

Oppsummering – 

virksomhetsbaserte 

farer 

 

 

 

Ingen av de virksomhetsbaserte temaene er vurdert til «uakseptabel» risiko 

(jfr. fig 3 på side 8). 

 

Konstruksjonene i anlegget må imidlertid bygges så robust at de tåler 

sekundærvirkninger fra snø- og fjellskred, sterk vind og isgang. Kjemikalier 

må lagres på forsvarlig måte og det tilrås en geoteknisk vurdering av 

områdene der fortøyningene skal festes.  
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4 SAMLET OVERSIKT - KONSEKVENSVURDERING OG ROS 
 

 

4.1 Oversikt konsekvensvurdering 

I konsekvensvurderingen ble utvidelsen av akvakulturanlegget vurdert opp mot 17 ulike 

temaer. Disse ble kategorisert i 7 ulike grader og konsekvensene fordeler seg på følgende 

måte: 

 

Stort 

negativt 

 

Middels 

negativt 

Lite 

negativt 

Ingen 

endring 

Lite 

positivt 

Middels 

positivt 

Stort 

positivt 

 

0 

 

0 

 

3 

 

11 

 

3 

 

0 

 

0 

 

 
Fig. 8 – Antall temaer og grad av konsekvens 

 

 

4.2 Oversikt risiko- og sårbarhetsanalyser 
I ROS-analysen ble utvidelsen av akvakulturanlegget vurdert opp mot 17 ulike faretyper. Disse ble 

kategorisert i 3 ulike kategorier: Uakseptabel risiko (rød farge) – Risikodempende tiltak vurderes (gul 

farge) – Akseptabel risiko (grønn farge). Risikovurderingen fordeler seg på følgende måte: 

  

 

Uakseptabel risiko 

 

Risikodempende tiltak må 

vurderes 

 

 

Akseptabel risiko 

 

0 

 

 

7 

 

10 

 

Fig. 9 – Antall farer i ulike risikoklasser 
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Du čujuhus/Deres ref:   Min čuj./Vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 
«REF» 2015/1664-25 U43 25.02.2019 

 

Høringsbrev - Konsekvensutredning med risiko og sårbarhetsanalyse - 
Endring av anleggsplassering på lokalitet Guortesjohka 

Lerøy Aurora søkte den 02.02.2018 Kåfjord kommune om tillatelse til å endre sitt 
oppdrettsanlegg ved Guorttesjohka. Anlegget ligger i sjøen utenfor elva med samme navn 
mellom Nordnes og Samuelsberg. 
 
Søknaden gjelder dispensasjon fra kystsoneplanen. En dispensasjon kan bli gitt i henhold til 
Plan- og bygningsloven. Se mer om dette i vedlegget som inneholder særutskriften fra 
1.gangsbehandling. Kommunens vedtak om dispensasjon må videre begrunnes i henhold til 
forvaltningslovens regler §§ 24 og 25. 
 
Det er fylkeskommunen, og ikke kommunen som har myndighet til å behandle søknader om økt 
biomasse etter akvakulturloven.  
 
Søknaden (vedlagt) går kort fortalt ut på å dreie anlegget rundt sin egen akse, øke antallet bur 
(merder) fra 10 til 14 og å øke avstanden mellom burene. Anlegget vil fortsatt ligge innenfor 
areal avsatt til akvakultur. Det er det at 3 av 30 fortøyninger kommer utenfor arealet som tilsier 
en søknad om dispensasjon.  
 
Saken ble lagt fram til politisk behandling og den 20.04.2018 gjorde formannskapet i Kåfjord 
følgende vedtak i to punkter i sak 2015/1664 (særutskrift vedlagt): 
 
1. Kåfjord Formannskap setter som krav at Lerøy Aurora AS gjennomfører en 

konsekvensutredning (KU) for utvidelsen.  
2. Når KUen foreligger sendes saken ut på høring fra administrasjon, og høringsfristen settes til 

4 uker.  
 
En konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven gjelder endret arealbruk. I dette tilfellet vil 
det si bur og fortøyninger spredt over et større område enn nå. 
 
Nå foreligger Konsekvensutredning med risiko og sårbarhetsanalyse, utarbeidet av Høgtuns 
plankontor, 9143 Skibotn (vedlagt). 
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Oppsummeringen viser at det ikke er påvist elementer i utvidelsen av areal som innebærer 
uakseptabel risiko. Det er 7 elementer som krever vurdering av risikodempende tiltak og 10 
elementer som innebærer akseptabel risiko.  
 
Det er ingen konsekvens som vurderes som «Stort negativt» eller «Middels negativt», «Stort 
positivt» eller «Middels positivt». 3 vurderes til «Lite negativ», 3 til «Lite positiv» og 11 
konsekvenser vurderes til «Ingen endring». 
 
Miljøvurdering fra «iAKVA» (vedlagt) viser ingen negative konsekvenser for miljøet ved 
omsøkt utvidelse.  
 
Vedtaket fra formannskapet sier en høringsfrist på 4 uker, men plan og bygningsloven § 11-14 
setter krav om 6 ukers høringsfrist. Høringsfristen settes til 6 uker, til den 9.april 2019. Innspill 
sendes til postmottak@kafjord.kommune.no, til Kåfjord kommune, pb 74, 9146 Olderdalen eller 
via kommunens Planportal på nettsiden www.kafjord.kommune.no  
 
 
 
 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
 
Jens Kristian Nilsen 
Næringskonsulent / Ealáhuskonsuleanta 
Tlf.:  777 19258/463 15000 
 
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 2015/1664-25 

 
Vedlegg 
1 Interkommunal kystsoneplan 2015 
2 SÆRUTSKRIFT: Svar på - Søknad om dispensasjon Gourtesjohka 
3 Søknad dispensasjon Guorttesjohka 
4 Miljøvudering- Søknad om dispensasjon Guorttesjohka 
5 Mer informasjon til - Søknad om dispensasjon Guorttesjohka 
6 Forespørsel om mer informasjon i forbindelse med - Søknad om dispensasjon 

Gourttesjohka 
7 Konsekvensutredning med risiko- og sårbarhetsanalyse 
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         VEDLEGG C: KONSEKVENSUTREDNING   DATO:17.10. 2013 
 
 
 

Interkommunal kystsoneplan for: 
 

Gaivouna / Kåfjord, Lyngen og Storfjord 
kommune 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTE REVISJON: 24.06.14 
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1 INNLEDNING 
 
Kommuneplanens arealdel omfattes alltid av kravet om konsekvensutredning. Utredningen skal 
synliggjøre mulige konsekvenser av utbygging for miljø og samfunn, samt avdekke potensielle risiko- 
og sårbarhetsfaktorer. Både utbyggingsområder og LNFR-områder med spredt bebyggelse inngår i 
konsekvensvurderingene. 
 

1.1 Temaer 
 
Det er laget en tabell hvor hvert nytt utbyggingsområde vurderes opp mot et gitt sett med 
utredningstemaer. De ulike utredningstemaene er valgt på bakgrunn av Forskrift om 
konsekvensutredninger, § 4 og vedlegg III. Utbygging vurderes opp mot følgende temae: 
 

 Landbruk / Reindrift 
 Havbruk/ fiskeri 
 Biologisk mangfold 
 Friluftsliv 
 Tradisjonelt bruk 
 Infrastruktur 
 Trafikksikkerhet 
 ROS 

o Havnivåstigning 
o Skred 
o Grunnforhold 
o Fjellskred 

 
Konsekvensutredningen baseres i hovedsak på digitale data som er tilgjengelige på internett og på 
rapporter og temaplaner som er utarbeidet i forbindelse med annet kommunalt planarbeid.   
 

1.2 Datamateriale 
Tabellen under er en sjekkliste for hvilke tema som skal vurderes og hvilke datamaterialer som er 
kjent og har vært brukt i utredningen.  
 
Utredningstema Grunnlagsdata 

 
Havbruk  / fiskeri 
Det vurderes hvorvidt tiltak kommer i konflikt 
med fiskeri eller havbruksaktivitet og viktige 
områder for fiskestammene. 

 
 Kartlagte fiske-, gyte, beite og 

oppvekstområder. 
 Innspill 
 Akvakulturområder 

 

Naturmangfold 

Det vurderes om utbyggingsområdet kommer i 
konflikt med viktige naturtyper, verneområder 
eller andre viktige naturområder  

 

 Naturbasen 
 Naturtypekartlegginger 
 Info kommuner 
 Innspill 

Kulturminner og kulturmiljø  
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Det vurderes hvorvidt tiltak kommer i konflikt 
med kulturminner eller kulturmiljø 

 Registrerte kulturminner i Askeladden 
og Sefrak register 

 Informasjon fra  NFK, sametinget 
 Temakart 

Friluftsliv 

Det vurderes hvorvidt tiltak kommer i konflikt 
for utøvelse av friluftsliv og aktivitet i 
nærmiljøet. 

 

 Friluftskartlegging 
 Innspill 

 

Landbruk og Reindrift 

Det vurderes hvorvidt tiltak kommer i konflikt 
dagens bruk og framtidig behov. Jord og 
skogressurser, beite og flyttleier 

 
 

 Reindriftskart 
 Gårdskart 
 Innspill 

Tradisjonell bruk 

Det vurderes hvorvidt tiltak kommer i konflikt 
med tradisjonell som tradisjonelle 
fjordfiskeplasser områder for jakt, fiske, 
vedhugst, sanking av bær og urter. 

 
 Innspill 

 

 
Teknisk infrastruktur 
Vurderes ut fra dagens situasjon med hensyn 
på kapasitet på nødvendig infrastruktur som 
vei, parkering, vann, avløp, kloakk, elektrisitet. 

 
 
Digitale kartdata for bl.a. eksisterende 
bygninger, veier, anlegg, strøm, vann og avløp. 

 
Trafikksikkerhet 
Det vurderes trafikale konsekvenser av 
utbygging.  

 
 
Statens vegvesens register av ulykker. 
 

 
ROS / Samfunnssikkerhet 
Risiko- og sårbarhetsanalyse fremstilles som 
en del av konsekvensvurderingen 
Beskrivelse av dagens risikobilde 
(sannsynlighetsgrad) mht. skade og 
Ødeleggelse. 

- konsekvensene av fjellskred for 
utbyggingen i Lyngenfjorden. 

- Skredfare vurderes 
- Havnivåstigning/stormflo 
- Grunnforhold 

 
Nordnorsk fjellovervåkning, NGU rapport 2009 
 
Rapporten «Estimat av havnivåstigning i 
norske kommuner». 
 
NGU skredkart og eksisterende skredrapporter 
i kommunene. 
 
Kvartærgeologisk undersøkelser (NGU-rapport 
fra 2005). 
 

 
Andre tema som kan bli vurdert 
 
Barn og unges interesser 
Det vurderes hvorvidt tiltak kommer i konflikt 
med Barn og unges interesser 
 
Landskap 
Det vurderes i forhold til områdets rolle i 
overordna landskap, fjernvirkning, lokale 
topografiske forhold, og virkning på viktige 
landskapselementer / landskapssymboler. 

I 

 
Fig. 1 – Temaer som er vurdert 
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1.3 Metodikk 
Konsekvensvurderingen beskriver virkningen av foreslåtte arealbruk i forhold til temaene som er 
nevnt i pkt. 6.2. Detaljeringsgraden i konsekvensvurderingen avhenger av tiltakets omfang og antatte 
virkninger av utbyggingen. Med «antatte virkninger» menes hvilken konflikt en kan forvente seg 
mellom utbygging og berørte verdier og interesser.  
 
Det vil framgå av beskrivelsen at flesteparten av foreslåtte utbyggingstiltak har liten konfliktnivå. 
Dette skyldes at utbyggingsområder i strandsonen i stor grad enten er tatt i bruk eller allerede er 
avsatt i tidligere planer. 
 
Tabellforklaring 
I tabellen som følger beskrives alle nye utbyggingstiltak som er vist på plankartet med formålsnavn 
og arealformål i gjeldene plan beskrives. 
 
I tabellframstillingen er det brukt trafikklys-fargene grønt, gul og rødt for å vise grad av 
«viktighet/betydning» av ulike interesser. Grønt betyr lite betydning, oransje middels betydning, rødt 
stor betydning. Hvite felter betyr «ingen betydning». 
 
Tegnforklaring:  

Farge Grad av viktighet/ betydning for ulike interesser 

 Ingen betydning 

 Liten betydning 

 Middels betydning 

 Stor betydning 

 

1.4 Forutsetninger / avbøtende tiltak 
Utredningen skal si noe om hvilke planmessige grep i form av retningslinjer og bestemmelser, valg av 
arealbruksformål og avgrensningen av dette som, kan være aktuelle for å redusere eventuelle 
negative konsekvenser/øke positive konsekvenser av utbyggingsformålet for å oppnå tilfredsstillende 
løsninger. 
 

1.5 Skjematisk vurdering av de planlagte områdene. 
På de neste sidene vises skjematisk vurdering av alle nye utbyggingsområder. Da planforslaget er 
avgrenset til og bare gjelde sjøarealer, vil noen tidligere vurderte områder ikke bli vurdert i 
denne omgang.  
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ID Sted Formål Naturre. Miljø Samfunn Merknader 
   Havbruk/fiskeri 

Annet 

Biologisk m
angfold 

Friluftsliv 

Tradisjonelt bruk 

Infrastruktur 

Havnivåstigning 

Trafikksikkerhet 

Skred 

Annet 

 

NFFFA1 
og VA1 
Kart 3 

Årøybukt Bruk og 
vern i sjø 

          Kombinert akvakultur med 
annen bruk av sjøen.  
VA1 eksisterer 

NFFFA2 
Kart 6 

 
Bergneset Bruk og 

vern i sjø 

          Kombinert akvakultur med 
annen bruk av sjøen, tillatt for 
oppdrett. 

NFFFA3 
Kart 6 

 
Larsberg Bruk og 

vern i sjø 

          Kombinert akvakultur med 
annen bruk av sjøen. 

NFFFA4 
Kart 7 

 

Falsnes/ 
Berntsjord 

Bruk og 
vern i sjø 

          Kombinert akvakultur med 
annen bruk av sjøen. 

NFFFA 5 
Kart 7 

Elvevoll 
Bruk og 

vern i sjø 
          Settefiskanlegg. Området skal 

sikre landanleggets 
infrastruktur  

VA3 
Kart 5 Gourtesjouk Bruk og 

vern i sjø 
          Eksisterende 

lakseoppdrettsanlegg 
SHA1 
Kart4 

Lyngseidet Havn           Eksisterende havneområde 
som må reguleres 

SHA2 
Kart6 

Skibotn Havn           Eksisterende havneområde 

SHA3 
Kart6 

Olderdalen Havn           Eksisterende havneområde 

BN1 
Kart6 

Furuflaten Næring           Utfylling i sjø. Utvidelse av 
kommunal kai.  

BN2 
Kart6 

Skibotn Næring           Industrivirksomhet på utfylt 
område 

VS1 
Kart 6 Årøybukt,  Bruk og 

vern i sjø 
          Småbåthavner.  

VS2 
Kart 6 Einarvika,  Bruk og 

vern i sjø 
          Småbåthavner.  

VS3 
Kart 6 Ørnes Bruk og 

vern i sjø 
          Småbåthavner.  

VS4 
Kart 6 

 
Pollen 

Bruk og 
vern i sjø 

          Utvidelse av småbåthavna i 
Pollen.  

VS5 
Kart 6 

 
Furuflaten 

Bruk og 
vern i sjø 

          Utvidelse av småbåthavna i 
Pollen.  

VS6 
Kart 7 

Rasteby 
Bruk og 

vern i sjø 
          Restaurering nothjell 

VS7 
Kart 7 

Storeng 
Bruk og 

vern i sjø 
          Ønsker å bygge flytebrygge på 

eiendommen  64/2 på 
Storeng. 

VS8 Sandørbukta 
Bruk og 

vern i sjø 
          Småbåthavn 

VS9 Kileng-nord 
Bruk og 

vern i sjø 
          Småbåthavn 

VS10 
Kart 5 

Samuelsberg 
Bruk og 

vern i sjø 
          Småbåthavn som utgår. 

Lokaliseres i eksisterende 
havneområde. 

VS11 og 
12 

Kart 5 
Manndalen 

Bruk og 
vern i sjø 

          Eksisterende- og ny 
Småbåthavn.  
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Skjematisk framstilling forts.. 
ID Sted Formål Naturre. Miljø Samfunn Merknader 
   Havbruk/fiskeri 

Annet 

Biologisk m
angfold 

Friluftsliv 

Tradisjonelt bruk 

Infrastruktur 

Havnivåstigning 

Trafikksikkerhet 

Skred 

Annet 

 

VS 12 Skardalen 
Bruk og 

vern i sjø 
          Småbåthavn. Mulig etablering 

i forb. med settefiskanleggene 

VS13 Birtavarre 
Bruk og 

vern i sjø 
          Småbåthavn 

VS14-15 
Kart 5 

 
Bruk og 

vern i sjø 
          Småbåthavner som inngår i 

godkjent reguleringsplan. 
Utredes ikke. 

VS16 
Vikebukta 

(Normannvik) 

Bruk og 
vern i sjø 

          Utvidelse av eksisterende 
småbåthavn 

VS 17 
og 18 
Kart 3 

Djupvik 
Bruk og 

vern i sjø 

           
Utvidelse av eksisterende 
båthavn. 

S 19 
Kart 3 

Nordmannvik 
nord 

Bruk og 
vern i sjø 

          Eksisterende. Liten båthavn i 
forbindelse med turisthytter 

 Nygård 
Bruk og 

vern i sjø 
          Småbåthavn som inngår i 

reguleringsplan. Utredes ikke. 

Fig. 2 – Skjematisk fremstilling av utbyggingsområder og “konfliktnivå” 

1.6 Samlet vurdering  
 
Planavgrensningen er endret til bare å gjelde sjøarealer.  Dette innebærer at stort sett alt av 
utbyggingsområder på land faller utenfor planområdet. Disse skal vurderes i kommuneplanens 
arealdel. Alle tre kommunene ventes å ha arealplanene godkjent i løpet av 2014 og 2015. 
Planarbeidet har økt kunnskapsnivået om fjorden og gyteområder er vist som hensynssoner på 
plankartet. Mye av sjøarealene blir liggende i naturlig tilstand, vist som fiskeområder for passive og 
aktive redskap.  
 
En del områder er vernet i medhold av naturvernloven og en del områder er registrert som viktige for 
biologisk mangfold. Dette gjelder i særlig grad grunnvannsområder, holmer og elvedeltaer. Disse er 
inntegnet på plankartet. Områdene som er inntegnet som småbåthavn er i stor grad eksisterende 
anlegg. 
 
Planforslaget gir samlet sett lite kontroversiell endringer.  Mest konfliktfylt er formål som legger til 
rette for oppdrett. Det er en del kunnskapshuller som gjør at det er vanskelig å forutse alle 
konsekvenser av oppdrett. Men planen legger opp til en konservativ utvikling av oppdrett og 
benytter føre-var prinsippet der en ønsker å se utviklingen an før det eventuelt i fremtiden legges 
opp til større vekst. 
 
Andre negative konsekvenser handler i stor grad om skred og havnivåstigning/stormflo. Sonen for 
fjellskred er ikke ferdig digitalisert i alle kommunene, men tenkt oppskyllingshøyde vil opptegnes på 
plankartet. Bygging nedenfor oppskyllingshøyde kan bare tillates når vilkårene i Byggeteknisk 
forskrift (TEK10, § 10-4) er oppfylt. 
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2 Konsekvensvurdering av enkeltområder 
 
2.1 Kåfjord kommune 
 
VA3 – Oppdrettsanlegg Gourtesjouka 
 
VA3 er et eksisterende oppdrettsanlegg for laks ved Gourtesjouka.   
 
Det er laget en egen utredning om akvakultur i Lyngenfjorden, se vedlegg B. 
I dokumentet beskrives flere temaer. Følgende nevnes:  
 

 Oppdrettsnæringens arealbehov 
 Oppdrettsnæringens betydning for andre næringer 
 Lokal verdiskapning 
 Lyngenfjordens beskaffenhet og kapasitet 
 Forurensning 
 Miljøundersøkelser 
 Effekter på gyteatferd og gytevandring for torsk 
 Økologiske påvirkninger 
 Sykdom og parasitter 
 Arealplanlegging i sjø og oppdrett 
 Mulige egnede arealer for oppdrett i Lyngenfjorden 

 
 
Natur og miljø 
Vurdering i medhold av naturmangfoldloven (§§8 – 12) 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Sjøarealet avsatt i planforslaget eksisterer i dag og har landskapsmessig konsekvens i form av 
anretninger i sjøen. Tiltaket påvirker ikke kulturminner eller kulturmiljø. 
Det er ikke registrert trua, sårbare eller utvalgte naturtyper som berøres av tiltaket. Jf. Naturbase 
(24.06.14) 
 
§9 Føre var prinsippet 
Se “Utredning akvakultur i Lyngenfjorden” – vedlegg B. 
 
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Se “Utredning akvakultur i Lyngenfjorden” – vedlegg B. 
 
§11 Kostnadene bæres av tiltakshaver 
Forebyggende og avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha 
på naturmangfoldet i området, vil utredes nærmere ved senere detaljplanlegging av arealene. 
Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 
avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 
naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere ved senere detaljplanlegging av 
arealene. 
 

264



 9 

§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Se “Utredning akvakultur i Lyngenfjorden” – vedlegg B. 
 

Tiltaket har ingen kjent konsekvens for følgende:  

 Friluftsliv 
 Landbruk og reindrift 
 Barn og unge  
 Teknisk infrastruktur 
 Trafikksikkerhet 

 
Samfunnssikkerhet. Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 
 
Snøskred.  Berøres ikke av aktsomhetskart. 
 
Havnivåstigning/Stormflo.  Ved eventuelle ny tiltak må det tas hensyn til havnivåstigning/stormflo . 
 
Fjellskred.  Tiltaket må være i samsvar med de vilkår som framkommer av teknisk forskrift (TEK10, § 
7-4) før utbygging kan skje.  
 
Grunnforhold. Det må foretas geoteknisk vurdering dersom tiltak i sjøgrunn aktualiseres. 
 
Konklusjon: 
Lakseoppdrettet VA3 Gourtesjouka tilrås opprettholdt. 
 
 
SHA3 – Havn Olderdalen 
 
Natur og miljø 
Vurdering i medhold av naturmangfoldloven (§§8 – 12) 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Havneområdet omfatter eksisterende havneområde i Olderdalen. Avsetting av sjøareal har ingen 
landskapsmessig konsekvens, men detaljplanlegging må ses i sammenheng med stedsutviklingsarbeid 
i strandsonen og senere reguleringsarbeid, herunder vurdere landskap, kulturminner og 
bygningsmiljøer. Det er ikke registrert sårbare eller utvalgte naturtyper eller utvalgte kulturlandskap, 
som berøres av nåværende tiltak. Jf. Naturbase (24.06.14) 
 
§9 Føre var prinsippet 
Føre var prinsippet anvendes ikke da kunnskapsgrunnlaget synes å være bra i forhold til omfanget av 
tiltakene og på et overordna plannivå. Det må imidlertid gjøres vurderinger av sjøbunnen (miljø) før 
eventuell utfylling i sjø kan iverksettes. 
 
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Havn kan gi samlet belastning på økosystemet pga. miljøfarlig avfall, olje, lakk mm. Miljøfarlig avfall 
skal tas hånd om etter gjeldende regelverk. Havneområdet må utstyres med oppsamlingsanordning 
med fast dekke for å avvirke materiale for vedlikehold av båter. 
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§11 Kostnadene bæres av tiltakshaver 
Forebyggende og avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha 
på naturmangfoldet i området, vil utredes nærmere ved senere detaljplanlegging av arealene. 
Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 
avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 
naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere ved senere detaljplanlegging av 
arealene. 
  
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Tiltaket er samlet i tilknytning til eksisterende infrastruktur og bebyggelse. Styringsgruppa mener 
havneområdet videreføres som i dag, men det må iverksettes anordninger som begrenser 
miljøbelastningen. 
 
Fiskeri og havbruk. Ved detaljplanleggingen av havna må det tas hensyn til fiskeri og havbruk. 
  

Tiltaket har ingen kjent konsekvens for følgende:  

 Friluftsliv 
 Strandsone  
 Landbruk og reindrift 
 Tradisjonell bruk 
 Barn og unge  
 Teknisk infrastruktur 
 Trafikksikkerhet 

  
Samfunnssikkerhet. Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 
 
Snøskred.  Berøres ikke av aktsomhetskart eller farekart. 
 
Havnivåstigning/Stormflo. Ved detaljplanlegging må det tas hensyn til havnivåstigning/stormflo . 
 
Fjellskred.  Tiltaket må være i samsvar med de vilkår som framkommer av teknisk forskrift (TEK10, § 
7-4) før utbygging kan skje. 
 
Grunnforhold. Det er gjort noen grunnundersøkelser i sjø ved bygging av tidligere kommunal kai og 
fergekai. Disse må suppleres ved eventuelle ny tiltak. 
 
Konklusjon: 
Området SHA3 brukes som havn i dag, men behovet for regulering av sjøarealene er økende. 
Regulering av området til Havn tilrås. Detaljplanlegging bør ses i nært smmenheng med 
planlegging av landarealene, hvor det må tas hensyn til både framtidig havnivåstigning og 
oppskyllingshøyde fra fjellskred.  
 
 
VS10 – Småbåthavn Samuelsberg  
Innspillet utgår, da småbåthavn i området tilknyttes eksisterende småbåthavn i Manndalen. 
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VS11 og 12 - Småbåthavn Manndalen.  
 
Natur og miljø  
Vurdering i medhold av naturmangfoldloven 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
VS12 er en utvidelse av eksisterende småbåthavn (VS11) i Manndalen. Utvidelsen vil ikke ha liten  
konsekvens  for landskapet. Tiltaket vil heller ikke påvirke kulturminner eller kulturmiljø i området. 
Det er gjort vurderinger av landskap, kulturminner, marinbiologi og naturmiljø i forbindelse med 
reguleringsplan for E6 i 2012.  
 
Disse er supplert med mere konkrete undersøkelser av selve havneområdet som omfatter biologisk 
mangfold (det ble ikke funnet sårbare eller utvalgte naturtyper i området). Fylkesmannen er 
imidlertid i tvil om utfyllingen, da området kan vær oppvekstområde sjøørret.  Det ble videre gjort 
målinger av miljøgifter i sjøsedimenter (uten å finne noe) og grunnboringer i sjø (grunnforholdene er 
tilfredsstillende med tanke på utfylling). 
 
§9  Føre var prinsippet 
Det er ikke foretatt konkrete undersøkelser om området er oppvekstområde for sjøørret, men de 
grunne sjøområdene er potensielle oppvekstområder.  Av den grunn velger man å bruke føre-var 
prinsippet og avgrenser utfyllingen mot eksisterende havn og infrastruktur (vestre del av bukta). 
 
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Med å redusere området i størrelse vil tiltaket trolig ikke føre til særlig påvirkning av naturmiljøet og 
dermed ingen kritiske overskridelser av bæreevnen for områdene. 
 
§11 Kostnadene bæres av tiltakshaver  
Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 
avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 
naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil kunne utredes ytterlig ved senere detaljplanlegging. 
 
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Tiltaket er samlet i tilknytning til eksisterende infrastruktur og anlegg. Styringsgruppa mener etter en 
samlet vurdering at lokaliseringen av tiltaket gir et samfunnsmessig godt resultat, men at man ved 
vurderingen av landarealer iverksettes anordninger som begrenser miljøbelastningen (miljøfarlig 
avfall, maling, lakk mm).  
 
Fiskeri og havbruk. Eksisterende havn er en fiskerihavn. Ved detaljplanleggingen av havna må det tas 
hensyn til fiskeri og havbruk. 
  
Strandsone. Strandområdet vil reduseres i størrelse. Som avbøtende tiltak kan massene fra dagens 
strandområde lagres og brukes på nytt på deler av nytt fyllingsområde som grenser mot sjø. 
Utvidelsen av småbåthavna vil ikke innskrenke allmenhetens adgang til området med hensiktsmessig 
detaljplanlegging. 
 
Tiltaket har ingen kjent konsekvens for følgende: 
 

 Friluftsliv.  
 Landbruk og reindrift 
 Tradisjonell bruk 
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 Barn og unge  
 Teknisk infrastruktur 
 Trafikksikkerhet 

  
Samfunnssikkerhet. Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 
 
Snøskred.  Berøres ikke av aktsomhetskart. 
 
Havnivåstigning/Stormflo. Ved detaljplanlegging må det tas hensyn til havnivåstigning/stormflo.  
 
Fjellskred.  Tiltaket må være i samsvar med de vilkår som framkommer av teknisk forskrift (TEK10, § 
7-4) før utbygging kan skje. Det stilles ingen vilkår i for bygninger i sikkerhetsklasse 1 (brygger, naust 
mm). 
 
Grunnforhold.  
Det er foretatt grunnboringer i sjø som viser tilfredsstillende grunnforhold. Det må uansett gjøres 
grundigere vurdering av nøyaktig lokalisering av utfylling og molo ved senere detaljplanlegging. 
 
Konklusjon: 
Området VS11 ekisterer i dag og tilrås videreført. Utvidelse (VS12) tilrås, men det må tas hensyn til 
havnivåstigning og oppskyllingshøyde ved nye tiltak. 
 
 
VS12 – Småbåthavn Skardalen  
 
Natur og miljø  
Vurdering i medhold av naturmangfoldloven (§§8-12) 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Området ligger tilknyttet et utfylt område i dag og brukes som havn for småbåter på stedet. 
Sjøarealet er vist som havn på plankartet. Regulering av sjøarealet har ingen landskapsmessig 
konsekvens. I strandområdet finnes kulturminner og det må tas hensyn til disse ved regulering av 
landareal.  
Det er ikke registrert trua, sårbare eller utvalgte naturtyper som berøres av planlagte tiltak.  Jf. 
Naturbase (24.06.14) 
 
§9  Føre var prinsippet 
Føre var prinsippet anvendes ikke da kunnskapsgrunnlaget synes å være bra i forhold til plannivået. 
Tiltakene er forsøkt samlet i tilknytning til eksisterende infrastruktur og anlegg.   
 
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Tiltaket vil trolig ikke føre til særlig påvirkning av naturmiljøet og kritiske overskridelser av 
bæreevnen for områdene. 
 
§11 Kostnadene bæres av tiltakshaver  
Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 
avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 
naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere ved senere detaljplanlegging av 
arealene. 
 

268



 13 

§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Tiltaket er tilknyttet eksisterende bruk. Ved regulering av landarealer bør det avsettes anordninger 
som begrenser miljøbelastningen (miljøfarlig avfall, maling, lakk mm).  
 
Trafikksikkerhet  
Området ligger i et lite område mellom E6 og strandlinja. Eksisterende atkomst i nordlig del tilrås 
benyttet. 
 
Fiskeri og havbruk 
Ved detaljplanleggingen av havna må det tas hensyn til fiskeri og havbruk. 
 
 
Tiltaket har ingen kjent konsekvens for følgende:  
 

 Friluftsliv 
 Strandsone 
 Landbruk og reindrift 
 Tradisjonell bruk 
 Barn og unge  
 Teknisk infrastruktur 

  
Samfunnssikkerhet. Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 
 
Snøskred.  Berøres ikke av aktsomhetskart. 
 
Havnivåstigning/Stormflo. Ved detaljplanlegging må tas hensyn til havnivåstigning/stormflo.  
 
Fjellskred.  Tiltaket må være i samsvar med de vilkår som framkommer av teknisk forskrift (TEK10, § 
7-4) før utbygging kan skje. Det stilles ingen vilkår i for bygninger i sikkerhetsklasse 1 (brygger, naust 
mm). 
 
Grunnforhold.  
Det må foretas geoteknisk vurdering før eventuelle nye tiltak iverksettes. 
 
Konklusjon: 
Området VS12 tilrås, men det må hensyn til havnivåstigning, grunnforhold  og oppskyllingshøyde 
fra fjellskred i videre planlegging. 
 
 
VS13   Småbåthavn Birtavarre  

Natur og miljø  
Vurdering i medhold av naturmangfoldloven (§§8 – 12) 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Tiltaket er en småbåthavn med opplagringsplass, molo og brygger.  Det ønskes tilrettelegging for at 
området også kan brukes til reiseliv/turisme. Det er bare sjøareal et som er definert i nåværende 
forslag, øvrig arealbruk må vurderes i arealdelen. Tiltaket har liten negativ konsekvens for landskapet 
og påvirker heller ikke kulturminner eller kulturmiljø. 
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Det er ikke registrert trua, sårbare eller utvalgte naturtyper eller utvalgte kulturlandskap, som 
berøres direkte av planlagte tiltak. Lengre inn i fjorden (Kåfjordbotn) er det botaniske verdier som er 
nær truet (moskussurtrust og finnmarksbalderblå). Jf. Naturbase (24.06.14). 
 
§9  Føre var prinsippet 
Føre var prinsippet anvendes ikke da kunnskapsgrunnlaget synes å være bra i forhold til plannivået.  
 
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Tiltaket vil trolig ikke føre til særlig påvirkning av naturmiljøet og dermed ingen kritiske overskridelser 
av bæreevnen for områdene. 
 
§11 Kostnadene bæres av tiltakshaver  
Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 
avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 
naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere ved senere detaljplanlegging av 
arealene. 
 
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Styringsgruppa mener etter en samlet vurdering at lokaliseringen av tiltaket gir et samfunnsmessig 
godt resultat, men at man ved vurderingen av landarealer iverksettes anordninger som begrenser 
miljøbelastningen (miljøfarlig avfall, maling, lakk mm).  

Tiltaket har ingen kjent konsekvens for følgende:  
 Friluftsliv 
 Strandsone 
 Fiskeri og havbruk 
 Landbruk og reindrift 
 Tradisjonell bruk 
 Barn og unge  
 Teknisk infrastruktur 
 Trafikksikkerhet 

  
Samfunnssikkerhet. Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 
 
Snøskred.  Berøres ikke av aktsomhetskart. 
 
Havnivåstigning/Stormflo. Ved detaljplanlegging må det tas hensyn til havnivåstigning/stormflo. 
 
Fjellskred.  Tiltaket må være i samsvar med de vilkår som framkommer av teknisk forskrift (TEK10, § 
7-4) før utbygging kan skje. Det stilles ingen vilkår for bygninger i sikkerhetsklasse 1 (brygger, naust 
mm). 
 
Grunnforhold. Ved eventuell utfylling/tiltak i sjø stilles krav om geoteknisk vurdering. 
 
Ising.  Området kan bli islagt om vinteren. 
 
Konklusjon: 
Tiltaket VS13 tilrås, men det må tas hensyn til isforhold, havnivåstigning og oppskyllingshøyde ved 
nye tiltak.  
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VS14 og VS15 - Småbåthavn Sieidegiedde.  
Begge områdene inngår i eksisterende reguleringsplan og gis dermed ikke konsekvensutredning på 
dette plannivået. 
 
 
VS16 - Småbåthavn Vikebukta (Normannvik) 

Natur og miljø  
Vurdering i medhold av naturmangfoldloven (§§8 – 12) 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
 
Tiltaket VS16 omfatter en utvidelse av eksisternde småbåthavn. Utvidelsen har ingen 
landskapsmessig konsekvens og påvirker ikke kulturminner eller kulturmiljø. 
Det er ikke registrert trua, sårbare eller utvalgte naturtyper eller utvalgte kulturlandskap som berøres 
av planlagte tiltak. Jf. Naturbase (24.06.14). 
 
§9  Føre var prinsippet 
Føre var prinsippet anvendes ikke da kunnskapsgrunnlaget synes å være bra i forhold til plannivået.  
 
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Tiltaket vil trolig ikke føre til særlig påvirkning av naturmiljøet og dermed ingen kritiske overskridelser 
av bæreevnen for områdene. 
 
§11 Kostnadene bæres av tiltakshaver  
Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar.  
 
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Styringsgruppa mener etter en samlet vurdering at lokaliseringen av tiltaket gir et samfunnsmessig 
godt resultat, men at man ved vurderingen av landarealer iverksettes anordninger som begrenser 
miljøbelastningen (miljøfarlig avfall, maling, lakk mm).  

Tiltaket har ingen kjent konsekvens for følgende:  
 Friluftsliv 
 Strandsone 
 Fiskeri og havbruk 
 Landbruk og reindrift 
 Tradisjonell bruk 
 Barn og unge  
 Teknisk infrastruktur 
 Trafikksikkerhet 

  
Samfunnssikkerhet. Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 
 
Snøskred.  Berøres ikke av aktsomhetskart. 
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Havnivåstigning/Stormflo. Ved detaljplanlegging må det tas hensyn til havnivåstigning/stormflo.  
 
Fjellskred.  Tiltaket må være i samsvar med de vilkår som framkommer av teknisk forskrift (TEK10, § 
7-4) før utbygging kan skje. Det stilles ingen vilkår for bygninger i sikkerhetsklasse 1 (brygger, naust 
mm). 
 
Grunnforhold. Ved eventuell utfylling/tiltak i sjø stilles krav om geoteknisk vurdering. 
 
Konklusjon: Området VN16 ekisterer i dag og tilrås videreført. Ved utvidelse må det tas hensyn til 
havnivåstigning, grunnforhold  og oppskyllingshøyde. 
 
 
VS17 og VS18 - Småbåthavn Djupvik  
 
Natur og miljø  
Vurdering i medhold av naturmangfoldloven (§§8-12) 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
VS17 er en utvidelse av eksisterende småbåthavn (VS18) i Djupvik.  Dette vil ikke ha negativ 
konsekvens  for landskapet. Tiltaket vil heller ikke påvirke kulturminner eller kulturmiljø i området. 
Fra eksisterende havn og nordover til Spåkenes består sjøgrunnen av tidligere israndavsetninger. 
Utover dette er det ikke registrert sårbare eller utvalgte naturtyper som berøres av nåværende tiltak. 
jf. Naturbase (30.06.14). 
 
§9  Føre var prinsippet 
Føre var prinsippet anvendes ikke da kunnskapsgrunnlaget synes å være bra i forhold til plannivået. 
Tiltakene er forsøkt samlet i tilknytning til eksisterende infrastruktur og anlegg.   
 
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Tiltaket er lite og vil trolig ikke føre til særlig påvirkning av naturmiljøet og dermed ingen kritiske 
overskridelser av bæreevnen for områdene. 
 
§11 Kostnadene bæres av tiltakshaver  
Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 
avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 
naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere ved senere detaljplanlegging av 
arealene. 
 
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Tiltaket er samlet i tilknytning til eksisterende infrastruktur og anlegg. Styringsgruppa mener etter en 
samlet vurdering at lokaliseringen av tiltaket gir et samfunnsmessig godt resultat, men at man ved 
vurderingen av landarealer iverksettes anordninger som begrenser miljøbelastningen (miljøfarlig 
avfall, maling, lakk mm).  
 
Fiskeri og havbruk. Ved detaljplanleggingen av havna må det tas hensyn til fiskeri og havbruk. 
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Friluftsliv. Ved realisering av småbåthavna vil friluftslivet i området styrkes.  

Strandsone. Tiltaket vil ikke innskrenke allmenhetens adgang til området 

Tiltaket har ingen kjent konsekvens for følgende: 
 Landbruk og reindrift 
 Tradisjonell bruk 
 Barn og unge  
 Teknisk infrastruktur 
 Trafikksikkerhet 

  
Samfunnssikkerhet. Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 
 
Snøskred.  Berøres ikke av aktsomhetskart. 
 
Havnivåstigning/Stormflo. Ved detaljplanlegging må det tas hensyn til havnivåstigning/stormflo.  
 
Fjellskred.  Tiltaket må være i samsvar med de vilkår som framkommer av teknisk forskrift (TEK10 § 7-
4) før utbygging kan skje. Det stilles ingen vilkår i for bygninger i sikkerhetsklasse 1 (brygger, naust 
mm). 
 
Grunnforhold.  
Det må foretas geoteknisk vurdering før tiltak iverksettes. 
 
Konklusjon: 
Området VN18 ekisterer i dag og tilrås videreført. Utvidelse ( BN17) tilrås, men det må tas hensyn 
til havnivåstigning, grunnforhold  og oppskyllingshøyde ved nye tiltak. 
 
 
VS19 - Småbåthavn Normannvik nord 
 
Natur og miljø  
Vurdering i medhold av naturmangfoldloven (§§8-12) 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Tiltaket VS19 fastsetter sjøarealene til et lite eksisterende reiselivsanlegg (brygge pluss utleiehytter). 
Regulering av sjøarealet har ingen landskapsmessig konsekvens og påvirker heller ikke kulturminner 
eller kulturmiljø. 
Det er ikke registrert trua, sårbare eller utvalgte naturtyper eller utvalgte kulturlandskap, som 
berøres av planlagte tiltak. Jf. Naturbase (24.06.14) 
 
§9  Føre var prinsippet 
Føre var prinsippet anvendes ikke da kunnskapsgrunnlaget synes å være bra i forhold til plannivået. 
Tiltakene er forsøkt samlet i tilknytning til eksisterende infrastruktur og anlegg.   
 
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Tiltaket er lite og vil trolig ikke føre til særlig påvirkning av naturmiljøet og kritiske overskridelser av 
bæreevnen for områdene. 
 
§11 Kostnadene bæres av tiltakshaver  
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Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 
avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 
naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere ved senere detaljplanlegging av 
arealene. 
 
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Tiltaket er tilknyttet eksisterende infrastruktur og anlegg. Selv om tiltaket er lite bør det avsettes 
anordninger som begrenser miljøbelastningen (miljøfarlig avfall, maling, lakk mm).  
 
Tiltaket har ingen kjent konsekvens for følgende:  
 

 Fiskeri og havbruk 
 Friluftsliv 
 Strandsone 
 Landbruk og reindrift 
 Tradisjonell bruk 
 Barn og unge  
 Teknisk infrastruktur 
 Trafikksikkerhet 

  
Samfunnssikkerhet. Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 
 
Snøskred.  Berøres ikke av aktsomhetskart. 
 
Havnivåstigning/Stormflo. Ved detaljplanlegging må det tas hensyn til havnivåstigning/stormflo.  
 
Fjellskred.  Tiltaket må være i samsvar med de vilkår som framkommer av teknisk forskrift (TEK10, § 
7-4) før utbygging kan skje. Det stilles ingen vilkår i for bygninger i sikkerhetsklasse 1 (brygger, naust 
mm). 
 
Grunnforhold.  
Det må foretas geoteknisk vurdering før eventuelle nye tiltak i sjø iverksettes. 
 
Konklusjon: 
Området VS19 eksisterer i dag og tilrås videreført. Ved eventuell utvidelse  må tas hensyn til 
havnivåstigning, grunnforhold  og oppskyllingshøyde. 
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2.1.2 Lyngen kommune 
 
VA1 og NFFFA1 - Kombinert formål Årøybukt 
 
VA1 er eksisterende oppdrettsanlegg for laks ved Årøyholmen.  Anlegget er tenkt flyttet noe lengre 
mot vest og området rundt anlegget er vist som kombinert formål. Dette innebærer at 
oppdrettsanlegget, fortøyninger mm., kan legges i området som er vist som kombinert formål. 
 
Det er laget en egen utredning om akvakultur i Lyngenfjorden, se vedlegg B. 
I dokumentet beskrives flere temaer. Følgende nevnes:  
 

 Oppdrettsnæringens arealbehov 
 Oppdrettsnæringens betydning for andre næringer 
 Lokal verdiskapning 
 Lyngenfjordens beskaffenhet og kapasitet 
 Forurensning 
 Miljøundersøkelser 
 Effekter på gyteatferd og gytevandring for torsk 
 Økologiske påvirkninger 
 Sykdom og parasitter 
 Arealplanlegging i sjø og oppdrett 
 Mulige egnede arealer for oppdrett i Lyngenfjorden 

 
 
Natur og miljø 
Vurdering i medhold av naturmangfoldloven (§§8 – 12) 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Sjøarealet avsatt i planforslaget eksisterer i dag og har landskapsmessig konsekvens i form av 
anretninger i sjøen. Flytting av anlegget vil imidlertid ikke gi vesentlig konsekvenser utover dagens 
situasjon og heller ikke påvirke kulturminner eller kulturmiljø. 
Av sårbare arter er det registrert krykkje i området. Utover dette er det ikke registrert trua, sårbare 
eller utvalgte naturtyper som berøres av planlagte tiltak. Jf. Naturbase (24.06.14) 
 
§9 Føre var prinsippet 
Føre var prinsippet er ikke knyttet til den enkelte formål, men til utviklingen av alt av akvakultur. 
Planen legger derfor opp til en forsiktig utvikling, basert på dagens nivå. Med å gi kystsoneplanen en 
systematisk rullering (hvert 4. år) vil man kontinuerlig kunne vurdere virkninger av eksisterende 
utbygginger og ha et godt beslutningsgrunnlag for å vurdere om nye anlegg skal tillates eler ikke.  
 
Se også dokumentet “Utredning akvakultur i Lyngenfjorden” – vedlegg B. 
 
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning. 
Se “Utredning akvakultur i Lyngenfjorden” – vedlegg B. 
 
§11 Kostnadene bæres av tiltakshaver. 
Forebyggende og avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha 
på naturmangfoldet i området, vil utredes nærmere ved senere detaljplanlegging av arealene. 
Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 
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miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 
avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 
naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere ved senere detaljplanlegging av 
arealene. 
 
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Se “Utredning akvakultur i Lyngenfjorden” – vedlegg B. 

Friluftsliv 
Området benyttes til friluftsliv tilknyttet sjø og flytting av anlegget vil forverre ferdselen noe. Båter vil 
likevel kunne passere uten store problemer. 
 
Fiskeri og havbruk 
Området inngår i et område hvor man tradisjonelt har drevet fiske. Anlegget beslaglegger imidlertid 
et ganske begrenset område i forhold til tradisjonell fiske i hele området (rundt Årøya). 
 
Tiltaket har ingen kjent konsekvens for følgende:  

 Landbruk og reindrift 
 Barn og unge  
 Teknisk infrastruktur 
 Trafikksikkerhet 

 
Samfunnssikkerhet. Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 
 
Snøskred.  Berøres ikke av aktsomhetskart. 
 
Havnivåstigning/Stormflo.  Ved eventuelle ny tiltak må det tas hensyn til havnivåstigning/stormflo . 
 
Fjellskred.  Tiltaket må være i samsvar med de vilkår som framkommer av teknisk forskrift (TEK10, § 
7-4) før utbygging kan skje.  
 
Grunnforhold. Det må foretas geoteknisk vurdering dersom tiltak i sjø aktualiseres. 
 
Konklusjon: 
Eksisterend anlegg for lakseoppdrett (VA1) videreføres som i dag med tillatelse til å flytte/justere 
anlegget innenfor grensene av kombinertformål merket NFFFA1. 
 
 
SHA1 – Havn Lyngseidet 
 
Natur og miljø 
Vurdering i medhold av naturmangfoldloven (§§8 – 12) 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Havneområdet omfatter Lyngseidbukta og det er behov for å regulere sjøarealene på en tydeligere 
måte. Avsetting av sjøareal har ingen landskapsmessig konsekvens, men detaljplanlegging må ses i 
sammenheng med stedsutviklingsarbeid på land og senere reguleringsarbeid. Da må både landskap, 
kulturminner og bygningsmiljøer vurderes nærmere. 
I selve havneområdet er det registrert krykkje og ærfugl, men ikke andre sårbare fuglearter. Sør for 
bukta er det i tillegg registret både fiskemåke og lomvi. I områdene mellom vegen og sjøen er det 
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registrert planten hagelupin på tre ulike steder. Utenom dette er det ikke registrert sårbare eller 
utvalgte naturtyper eller utvalgte kulturlandskapsom berøres av planlagte tiltak. Jf. Naturbase 
(30.06.14)- 
 
§9 Føre var prinsippet 
Føre var prinsippet anvendes ikke da kunnskapsgrunnlaget synes å være bra i forhold til omfanget av 
tiltakene og på et overordna plannivå. Det må imidlertid gjøres vurderinger av sjøbunnen (miljø) før 
utfylling kan skje. 
 
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Havn kan gi samlet belastning på økosystemet pga. miljøfarlig avfall, olje, lakk mm. Miljøfarlig avfall 
skal tas hånd om etter gjeldende regelverk. Havneområdet må utstyres med oppsamlingsanordning 
med fast dekke for å avvirke materiale for vedlikehold av båter. 
 
§11 Kostnadene bæres av tiltakshaver 
Forebyggende og avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha 
på naturmangfoldet i området, vil utredes nærmere ved senere detaljplanlegging av arealene. 
Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 
avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 
naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere ved senere detaljplanlegging av 
arealene. 
  
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Tiltaket er samlet i tilknytning til eksisterende infrastruktur og bebyggelse. Styringsgruppa mener 
etter en samlet vurdering at lokaliseringen av tiltaket et samfunnsmessig godt resultat, men det må 
iverksettes anordninger som begrenser miljøbelastningen. 

Friluftsliv 
Strandområdet i nordlig del (Kalveparken) benyttes til nærfriluftsområde for barnehager. 
 
Strandsone  
Store deler av havneområdet på Lyngseidet er bebygd med brygger og kaier. Det finnes 2 områder 
med opprinnelig strand (sør i området ved småbåthavna og nord i området ved Kalveparken). Disse 
må vurderes nøye ved detaljplanleggingen. 
 
Fiskeri og havbruk. 
Ved detaljplanleggingen av havna må det tas hensyn til fiskeri og havbruk. 
  
Tiltaket har ingen kjent konsekvens for følgende:  

 Landbruk og reindrift 
 Tradisjonell bruk 
 Barn og unge  
 Teknisk infrastruktur 
 Trafikksikkerhet 

  
Samfunnssikkerhet. Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 
 
Snøskred.  I nordlig av planområdet kan snøskred nå sjøen. Skredsikringstiltak må vurderes før tiltak 
iverksettes i dette området. 
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Havnivåstigning/Stormflo. Ved detaljplanlegging må det tas hensyn til havnivåstigning/stormflo . 
 
Fjellskred.  Tiltaket må være i samsvar med de vilkår som framkommer av teknisk forskrift (TEK10, § 
7-4) før utbygging kan skje.  
 
Grunnforhold. Det er gjort noen grunnundersøkelser i sjø ved bygging av fergekai og 
forretningsvirksomhet. Disse må suppleres ved eventuelle ny tiltak. 
 
Konklusjon: 
Lyngseidbukta SHA1 er brukt som havn i dag, men behov for regulering av sjøarealene er økende. 
Regulering av området til Havn tilrås. Detaljplanlegging bør ses i nært smmenheng med 
planlegging av landarealene, hvor det må tas hensyn til både framtidig havnivåstigning og 
oppskyllingshøyde fra fjellskred.  
 
 
BN1 - Utvidelse av kommunal kai, Furuflaten 

Natur og miljø 
Vurdering i medhold av naturmangfoldloven (§§8 – 12) 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Industriområdet N3 ligger inntil kommunal kai og fylling i sjø vil være en “forlengelse” av kaiområdet 
mot nord. Utvidelsen har liten landskapsmessig konsekvens.  
Tiltaket vil ikke påvirke kulturminner eller kulturmiljø. 
Det er ikke registrert trua, sårbare eller utvalgte naturtyper eller utvalgte kulturlandskap som berøres 
av planlagte tiltaket. Jf. Naturbase (24.06.14). 
 
§9 Føre var prinsippet 
Føre var prinsippet anvendes ikke da kunnskapsgrunnlaget synes å være bra i forhold til omfanget av 
tiltakene og på et overordna plannivå. Det må imidlertid gjøres vurderinger av sjøbunnen (miljø) før 
utfylling kan skje. 
 
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Tiltaket vil trolig ikke utøve noen stor samlet effekt på økosystemene. 
 
§11 Kostnadene bæres av tiltakshaver 
Forebyggende og avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha 
på naturmangfoldet i området, vil utredes nærmere ved senere detaljplanlegging av arealene. 
Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 
avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 
naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere ved senere detaljplanlegging av 
arealene. 
  
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Forslaget er i tråd med kommunens mål om befolkningsvekst og målet om å styrke satsingen på 
næringsutvikling. Tiltaket er samlet i tilknytning til eksisterende infrastruktur og bebyggelse. 
Styringsgruppa mener etter en samlet vurdering at lokaliseringen av tiltaket gir et samfunnsmessig 
godt resultat i forhold til å begrense miljøbelastningen. 
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Tiltaket har ingen kjent konsekvens for følgende:  

 Friluftsliv 
 Strandsone (fyllingsfot fra fylkesveg i dag). 
 Fiskeri og havbruk. 
 Landbruk og reindrift 
 Tradisjonell bruk 
 Barn og unge  
 Teknisk infrastruktur 
 Trafikksikkerhet 

  
Samfunnssikkerhet. Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 
 
Snøskred.  Berøres ikke av aktsomhetskart. 
 
Havnivåstigning/Stormflo. Ved detaljplanlegging må det tas hensyn til havnivåstigning/stormflo . 
 
Fjellskred.  Tiltaket må være i samsvar med de vilkår som framkommer av teknisk forskrift (TEK10, § 
7-4) før utbygging kan skje.  
 
Grunnforhold. Det må foretas grunnundersøkelser i sjø før utbygging kan skje. Landarealet er av 
fjellgrunn. 
 
Konklusjon: 
Den komunale kaia har i dag lite landareal og eksisterende industribedrift trenger mere landareal. 
Utvidelsen BN1 tilrås. Krav til geoteknisk vurdering av grunnforhold i sjø før tiltak iverksettes. 
 
 
VS1 – Småbåthavn Årøybukt  

Natur og miljø  
Vurdering i medhold av naturmangfoldloven (§§8 – 12) 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Tiltaket er et lite eksisterende molo, hvor sjøareal er definert i nåværende forslag. Dette vil ikke ha 
negativ konsekvens  for landskapet. 
Tiltaket vil ikke påvirke kulturminner eller kulturmiljø. 
Det er ikke registrert trua, sårbare eller utvalgte naturtyper eller utvalgte kulturlandskapsom berøres 
direkte av planlagte tiltak. Jf. Naturbase (24.06.14) 
 
§9  Føre var prinsippet 
Føre var prinsippet anvendes ikke da kunnskapsgrunnlaget synes å være bra i forhold til plannivået. 
Tiltaket er forsøkt samlet i tilknytning til eksisterende infrastruktur og bebyggelse.   
 
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Tiltaket er lite og vil trolig ikke føre til særlig påvirkning av naturmiljøet og dermed ingen kritiske 
overskridelser av bæreevnen for områdene. 
 
§11 Kostnadene bæres av tiltakshaver  
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Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 
avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 
naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere ved senere detaljplanlegging av 
arealene. 
 
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Tiltakene er rettet mot sjø for friluftsliv og fiske. Selv om tiltaket er lite bør det avsettes anordninger 
som begrenser miljøbelastningen (miljøfarlig avfall, maling, lakk mm).  

Tiltaket har ingen kjent konsekvens for følgende:  
 Friluftsliv 
 Strandsone 
 Fiskeri og havbruk 
 Landbruk og reindrift 
 Tradisjonell bruk 
 Barn og unge  
 Teknisk infrastruktur 
 Trafikksikkerhet 

  
Samfunnssikkerhet. Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 
 
Snøskred.  Berøres ikke av aktsomhetskart. 
 
Havnivåstigning/Stormflo. Ved detaljplanlegging må det tas hensyn til havnivåstigning/stormflo. 
 
Fjellskred.  Tiltaket må være i samsvar med de vilkår som framkommer av teknisk forskrift (TEK10, § 
7-4) før utbygging kan skje.  
 
Grunnforhold. Ved eventuell utfylling i sjø vil det stilles krav om geoteknisk vurdering. 
 
Konklusjon: 
Småbåthavna VS1 med molo eksisterer i dag. Tiltaket tilrås opprettholdt, men det må tas hensyn til 
havnivåstigning og oppskyllingshøyde ved eventuelle nye tiltak.  
 
 
VS2 – Småbåthavn Einarvika  

Natur og miljø 
Vurdering i medhold av naturmangfoldloven (§§8 – 12) 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Tiltaket omfatter et sjøområde og ønskes tilgjengelig for flere båter enn i dag. Området er forholdsvis 
skjermet og tiltaket vil ikke påvirke landskapsbildet vesentlig. 
Tiltaket vil ikke påvirke kulturminner eller kulturmiljø. 
Tiltaket vil ikke komme i direkte konflikt med de observerte artene av lomvi, krykkje, teist, lunde, 
alke, fiskemåke, hettemåke (artsdatabanken 30.06.14).  
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§9  Føre var prinsippet 
Føre var prinsippet anvendes ikke da kunnskapsgrunnlaget synes å være bra i forhold til plannivået. 
Tiltakene er forsøkt samlet i tilknytning til eksisterende infrastruktur og bebyggelse.   
 
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Tiltaket er lite og vil trolig ikke føre til særlig påvirkning av naturmiljøet og dermed ingen kritiske 
overskridelser av bæreevnen for områdene. 
 
§11 Kostnadene bæres av tiltakshaver  
Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 
avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 
naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere ved senere detaljplanlegging av 
arealene. 
 
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Tiltakene er rettet mot sjø for friluftsliv og fiske. Selv om tiltaket er lite bør det avsettes anordninger 
som begrenser miljøbelastningen (miljøfarlig avfall, maling, lakk mm).  
 
 
Friluftsliv. Ved realisering av småbåthavna må det tas hensyn til tilstøtende landområde som 
benyttes til friluftsliv. Ingen kjent konsekvens utover dette.  
 
Strandsone. Tiltaket vil ikke innskrenke allmenhetens adgang til området. Ingen kjent konsekvens 
utover dette. 
 
Tiltaket har ingen kjent konsekvens for følgende: 

 Fiskeri og havbruk 
 Landbruk og reindrift 
 Tradisjonell bruk 
 Barn og unge  
 Teknisk infrastruktur 
 Trafikksikkerhet 

  
Samfunnssikkerhet. Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 
 
Snøskred.  Berøres ikke av aktsomhetskart. 
 
Havnivåstigning/Stormflo. Ved detaljplanlegging må det tas hensyn til havnivåstigning/stormflo 
omfatter småbåthavna.  
 
Fjellskred.  Tiltaket må være i samsvar med de vilkår som framkommer av teknisk forskrift (TEK10, § 
7-4) før utbygging kan skje.  
 
Grunnforhold. Geoteknisk vurdering er nødvendig med eventuelle tiltak i sjø. 
 
Nødhavn: Området er definert som nødhavn av kystverket. 
 
Konklusjon: 
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Eksisterende småbåthavn VS2  tilrås opprettholdt med anledning til utvidelse av molo. Det må tas 
hensyn til havnivåstigning og oppskyllingshøyde ved nye tiltak. 
 
 
VS3 - Småbåthavn Ørnes  

Natur og miljø 
Vurdering i medhold av naturmangfoldloven (§§8 – 12) 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Tiltaket et lite eksisterende molo, hvor sjøareal er definert i nåværende forslag. Dette vil ikke ha 
negativ konsekvens  for landskapet. 
Tiltaket vil ikke påvirke kulturminner eller kulturmiljø. 
I Kvalvik/Ørnes er det bløtbunnsområder i strandsonen. Dette er områder som er viktige 
leveområder for blant annet bløtdyr, vadefugl og ender. Av rødlistearter er fiskemåke registrert, det 
er sannsynlig at andre rødlista arter finnes i området (www.artsdatabanken.no 30.06.14, 
www.naturbase.no 30.06.14).  
 
§9  Føre var prinsippet 
Føre var prinsippet anvendes ikke da kunnskapsgrunnlaget synes å være bra i forhold til plannivået. 
Tiltakene er forsøkt samlet i tilknytning til eksisterende infrastruktur og bebyggelse.   
 
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Tiltaket er lite og vil trolig ikke føre til særlig påvirkning av naturmiljøet og dermed ingen kritiske 
overskridelser av bæreevnen for områdene. 
 
§11 Kostnadene bæres av tiltakshaver  
Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 
avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 
naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere ved senere detaljplanlegging av 
arealene. 
 
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Tiltakene er rettet mot sjø for friluftsliv og fiske. Selv om tiltaket er lite bør det avsettes anordninger 
som begrenser miljøbelastningen (miljøfarlig avfall, maling, lakk mm).  
 
Friluftsliv. Ved realisering av småbåthavna vil friluftslivet i området styrkes. Ingen kjent konsekvens 
utover dette.  
 
Strandsone. Tiltaket vil ikke innskrenke allmenhetens adgang til området. Ingen kjent konsekvens 
utover dette.  

Tiltaket har ingen kjent konsekvens for følgende: 

 Fiskeri og havbruk 
 Landbruk og reindrift 
 Tradisjonell bruk 
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 Barn og unge  
 Teknisk infrastruktur 
 Trafikksikkerhet 

  
Samfunnssikkerhet. Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 
 
Snøskred.  Berøres ikke av aktsomhetskart. 
 
Havnivåstigning/Stormflo. Ved detaljplanlegging må det tas hensyn til havnivåstigning/stormflo.  
 
Fjellskred.  Tiltaket må være i samsvar med de vilkår som framkommer av teknisk forskrift (TEK10, § 
7-4) før utbygging kan skje.  
 
Grunnforhold. Det foreligger grunnundersøkelser i sjø for området. Grunnforholdene er 
tilfredsstillende. 
 
Konklusjon: 
Området VS3 brukes til båter i dag og det er søkt om at området skal brukes som småbåthavn. 
Tiltaket tilrås men det må tas hensyn til havnivåstigning og oppskyllingshøyde ved nye tiltak . 
 
 
VS4 - Småbåthavn Pollen  

Natur og miljø 
Vurdering i medhold av naturmangfoldloven (§§8 – 12) 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Tiltaket VS4 omfatter utvidelse av eksisternde småbåthavn og ligger dermed i et område som er 
berørt fra før. Utvidelsen har liten landskapsmessig konsekvens. 
Tiltaket vil ikke påvirke kulturminner eller kulturmiljø. 
Pollen er viktig beite- og oppvekstområder både for fugler og fisk. Tett forekomst av sjøørret og 
sjørøye gjør området til et viktig område for sportsfiskere og friluftsfolk forøvrig.  
Det er ikke registrert trua, sårbare eller utvalgte naturtyper eller utvalgte kulturlandskapsom berøres 
av planlagte tiltak. Jf. Naturbase (24.06.14) 
 
§9  Føre var prinsippet 
Føre var prinsippet anvendes ikke da kunnskapsgrunnlaget synes å være bra i forhold til plannivået. 
Tiltakene er forsøkt samlet i tilknytning til eksisterende infrastruktur og bebyggelse.   
 
 
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Det er lagt opp til få nye tiltak i Pollen. En utvidelse av småbåthavna vil kunne medføre økt aktivitet i 
sjøen og etableringen av tiltaket med utfylling i sjø må konsekvensutredes med tanke på fisk og fugl.  
 
§11 Kostnadene bæres av tiltakshaver  
Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 
avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 
naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere ved senere detaljplanlegging av 
arealene. 
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§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Tiltakene er rettet mot sjø for friluftsliv og fiske. Selv om tiltaket er lite bør det avsettes anordninger 
som begrenser miljøbelastningen (miljøfarlig avfall, maling, lakk mm).  

Strandsone. Strandsonen er i dag påvirket av fyllingsfot av fylkesveg.  

Tiltaket har ingen kjent konsekvens for følgende:  
 Friluftsliv  
 Fiskeri og havbruk 
 Landbruk og reindrift 
 Tradisjonell bruk 
 Barn og unge  
 Teknisk infrastruktur 
 Trafikksikkerhet 

  
Samfunnssikkerhet. Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 
 
Snøskred.  Berøres ikke av aktsomhetskart. 
 
Havnivåstigning/Stormflo. Ved detaljplanlegging må det tas hensyn til havnivåstigning/stormflo 
omfatter småbåthavna.  
 
Fjellskred.  Tiltaket må være i samsvar med de vilkår som framkommer av teknisk forskrift (TEK10) før 
utbygging kan skje. Det stilles ingen vilkår for bygninger i sikkerhetsklasse 1 (brygger, naust mm). 
 
Grunnforhold. Det foreligger ikke undersøkelser i sjø for småbåthavna, men tilstøtende 
strandområdet består av holmer (bart fjell) og utfyllingsmasser. Ved eventuell utfylling i sjø vil det 
stilles krav om geoteknisk vurdering. 
 
Konklusjon: 
Eksisterende småbåthavn med behov for utvidelse. Tiltaket VS4 tilrås opprettholdt med anledning 
til utvidelse av molo og landanlegg. Det må tas hensyn til havnivåstigning og oppskyllingshøyde 
ved nye tiltak. 
 
 
VS5 - Småbåthavn Furuflaten  

Natur og miljø 
Vurdering i medhold av naturmangfoldloven (§§8 – 12) 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Tiltaket VS5 omfatter en liten utvidelse av eksisternde småbåthavn. Utvidelsen har ingen 
landskapsmessig konsekvens og påvirker ikke kulturminner eller kulturmiljø. 
Det er ikke registrert trua, sårbare eller utvalgte naturtyper eller utvalgte kulturlandskapsom berøres 
av planlagte tiltak. Jf. Naturbase (24.06.14). 
 
§9  Føre var prinsippet 
Føre var prinsippet anvendes ikke da kunnskapsgrunnlaget synes å være bra i forhold til plannivået. 
Tiltakene er tilknyttet eksisterende småbåthavn.   
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§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Tiltaket vil ikke utøve noen stor samlet effekt på økosystemene. 
 
§11 Kostnadene bæres av tiltakshaver  
Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar.  
 
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Tiltakene er rettet mot sjø for friluftsliv og fiske. Selv om tiltaket er lite bør det avsettes anordninger 
som begrenser miljøbelastningen (miljøfarlig avfall, maling, lakk mm).  

Strandsone. Tiltaket er en utvidelse i sjøen og berører ikke strandsonen. 

Tiltaket har ingen kjent konsekvens for følgende:  
 Friluftsliv  
 Fiskeri og havbruk 
 Landbruk og reindrift 
 Tradisjonell bruk 
 Barn og unge  
 Teknisk infrastruktur 
 Trafikksikkerhet 

  
Samfunnssikkerhet. Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 
 
Snøskred.  Berøres ikke av aktsomhetskart. 
 
Havnivåstigning/Stormflo. Ved eventuelle tiltak må det tas hensyn til havnivåstigning/stormflo.  
 
Fjellskred.  Tiltaket må være i samsvar med de vilkår som framkommer av teknisk forskrift (TEK10, § 
7-4) før utbygging kan skje.  
 
Grunnforhold. Det foreligger ikke undersøkelser i sjø for småbåthavna og det må foretas geoteknisk 
vurdering før tiltak iverksettes. 
 
Konklusjon: 
Eksisterende småbåthavn med liten utvidelse av sjøarealet (VS5). Tiltaket tilrås opprettholdt med 
anledning til utvidelse som vist på kartet. Det må tas hensyn til havnivåstigning, grunnforhold og 
oppskyllingshøyde ved eventuelle nye tiltak. 
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6.7.3 Storfjord kommune 
 
NFFFA2 - Kombinert formål Rasteby 
NFFFA3 - Kombinert formål Larsberg 
NFFFA4 - Kombinert formål Bentsjordsbukta 
 
Alle de tre nevnte lokalitetene har vært oppdrettsanlegg for torsk. Det er laget en egen utredning om 
akvakultur i Lyngenfjorden, se vedlegg B. 
 
I dokumentet beskrives flere temaer. Følgende nevnes:  

 Oppdrettsnæringens arealbehov 
 Oppdrettsnæringens betydning for andre næringer 
 Lokal verdiskapning 
 Lyngenfjordens beskaffenhet og kapasitet 
 Forurensning 
 Miljøundersøkelser 
 Effekter på gyteatferd og gytevandring for torsk 
 Økologiske påvirkninger 
 Sykdom og parasitter 
 Arealplanlegging i sjø og oppdretet 
 Mulige egnede arealer for oppdrett i Lyngenfjorden 

 

Natur og miljø 
Vurdering i medhold av naturmangfoldloven (§§8 – 12) 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Sjøarealet avsatt i planforslaget eksisterer i dag og har landskapsmessig konsekvens i form av 
anretninger i sjøen. Det er ikke registrert trua, sårbare eller utvalgte naturtyper eller utvalgte 
kulturlandskapsom berøres av tiltakene. Jf. Naturbase (24.06.14) 
 
§9 Føre var prinsippet 
Se “Utredning akvakultur i Lyngenfjorden” – vedlegg B. 
 
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Se “Utredning akvakultur i Lyngenfjorden” – vedlegg B. 
 
§11 Kostnadene bæres av tiltakshaver 
Forebyggende og avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha 
på naturmangfoldet i området, vil utredes nærmere ved senere detaljplanlegging av arealene. 
Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 
avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 
naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere ved senere detaljplanlegging av 
arealene. 
 
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Se “Utredning akvakultur i Lyngenfjorden” – vedlegg B. 
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Samfunnssikkerhet. Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 
 
Snøskred.  Berøres ikke av aktsomhetskart. 
 
Havnivåstigning/Stormflo.  Ved eventuelle ny tiltak må det tas hensyn til havnivåstigning/stormflo . 
 
Fjellskred.  Tiltaket må være i samsvar med de vilkår som framkommer av teknisk forskrift (TEK10, § 
7-4) før utbygging kan skje.  
 
Grunnforhold. Det må foretas geoteknisk vurdering dersom tiltak i sjø aktualiseres. 
 
 
Konklusjon: 
Tidligere lokaliseringssteder for torskeoppdrett opprettholdes. Det gis tillatelse til å drive oppdrett 
av laks, ørret og regnbueørret i disse områdene (NFFFA2, NFFFA3 og NFFFA4). 
 
 
NFFFA5 - Kombinert formål Elvevoll 
NFFFA5 er avsatt sjøområde for å sikre nødvendig areal for infrastruktur til eksisterende settefisk 
anlegg på Elvevoll. Dette omfatter varetransport, vann og avløp mm.   

Natur og miljø 
Vurdering i medhold av naturmangfoldloven (§§8 – 12) 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Sjøarealet avsatt i planforslaget har liten landskapsmessig konsekvens, da flere av anretningen blir 
liggende under vann. Øst for settefiskanlegget, i forlengelse av Sandørneset, finnes israndavsetninger. 
Det er registrert Polarsnipe (sårbar) like vest for anlegget. Utover dette er det ikke registrert trua, 
sårbare eller utvalgte naturtyper eller utvalgte kulturlandskap) som berøres av tiltaket. Jf. Naturbase 
(24.06.14). 
 
§9 Føre var prinsippet 
Føre var prinsippet anvendes ikke da kunnskapsgrunnlaget synes å være bra i forhold til omfanget av 
tiltakene og på et overordna plannivå.  
 
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Tiltaket vil trolig ikke føre til særlig påvirkning av naturmiljøet og dermed ingen kritiske overskridelser 
av bæreevnen for områdene. 
 
§11 Kostnadene bæres av tiltakshaver 
Forebyggende og avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha 
på naturmangfoldet i området, vil utredes nærmere ved senere detaljplanlegging av arealene. 
Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 
avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 
naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere ved senere detaljplanlegging av 
arealene. 
 
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
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Tiltakene er samlet i tilknytning til eksisterende infrastruktur og bebyggelse. Styringsgruppa mener 
etter en samlet vurdering at lokaliseringen av tiltakene er et samfunnsmessig godt resultat, men 
anordninger som begrenser miljøbelastningen må vurderes. 
 
Teknisk infrastruktur. Fortransport og avløpsanlegg må være godkjent etter gjeldende forskrifter. 
 
Tiltaket har ingen kjent konsekvens for følgende:  

 Friluftsliv 
 Strandsone  
 Fiskeri og havbruk. 
 Landbruk og reindrift 
 Tradisjonell bruk 
 Barn og unge  
 Trafikksikkerhet 

 
Samfunnssikkerhet. Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 
 
Snøskred.  Berøres ikke av aktsomhetskart. 
 
Havnivåstigning/Stormflo.  Ved eventuelle ny tiltak må det tas hensyn til havnivåstigning/stormflo . 
 
Fjellskred.  Tiltaket må være i samsvar med de vilkår som framkommer av teknisk forskrift (TEK10, § 
7-4) før utbygging kan skje.  
 
Grunnforhold. Det må foretas geoteknisk vurdering dersom tiltak i sjø aktualiseres. 
 
Se også dokumentet Utredning akvakultur i Lyngenfjorden. 
 
Konklusjon: 
Eksisterende settefiskanlegg videreføres som i dag. Det gis tillatelse til å anlegge nødvendig 
infrastruktur i sjøområdet som vist på plankartet (NFFFA5). 
 
 
 
BN2 – Industri på utfylt område i Skibotn 
SHA2 – Havn Skibotn 
VS9 – Skibotn småbåthavn  
 
Områdene er sammenhengende med utfylt industriområde i nord og eksisterende havn/småbåthavn 
i sør. Småbåthavna ønskes utvidet i sørøstlig retning. Det gis en samlet vurdering av disse formålene.  

Natur og miljø 
Vurdering i medhold av naturmangfoldloven (§§8 – 12) 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Industriområdet og havn/småbåthavn eksisterer og utvidelsen av småbåthavna vil ikke påvirke 
landskapsbildet eller berøre kulturminner. Utvidelse av småbåthavna berører ytterkant av elvedeltaet 
fra Skibotnelva som er et bløtbunnsområde i strandsonen.  Av sårbare arter er det registret krykkje i 
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småbåthavna, ellers er det ikke registrert trua, sårbare eller utvalgte naturtyper som berøres av de 
planlagte tiltakene. Jf. Naturbase (24.06.14). 
 
§9 Føre var prinsippet 
Føre var prinsippet anvendes ikke da kunnskapsgrunnlaget synes å være bra i forhold til omfanget av 
tiltakene og på et overordna plannivå. Det må imidlertid gjøres vurderinger av sjøbunnen (miljø) før 
utfylling kan skje. 
 
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Havn kan gi samlet belastning på økosystemet pga. miljøfarlig avfall, olje, lakk mm. Miljøfarlig avfall 
skal tas hånd om etter gjeldende regelverk. Havneområdet må utstyres med oppsamlingsanordning 
med fast dekke for å avvirke materiale for vedlikehold av båter. 
 
§11 Kostnadene bæres av tiltakshaver 
Forebyggende og avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha 
på naturmangfoldet i området, vil utredes nærmere ved senere detaljplanlegging av arealene. 
Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. Forebyggende og 
avbøtende tiltak med tanke på å redusere negative virkninger en utbygging kan ha på 
naturmangfoldet i området, jf. NML § 11, vil utredes nærmere ved senere detaljplanlegging av 
arealene. 
 
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Tiltakene er samlet i tilknytning til eksisterende infrastruktur og bebyggelse. Styringsgruppa mener 
etter en samlet vurdering at lokaliseringen av tiltakene er et samfunnsmessig godt resultat, men det 
må iverksettes anordninger som begrenser miljøbelastningen. 
 
 
Friluftsliv  
Utvidelse av småbåthavna vil virke positivt for rekreasjon og friluftsliv. 
 
Strandsone.  
Strandsonen berøres, men er tilknyttet bebyggelse og infrastruktur som eksisterer i dag.  
 
Fiskeri og havbruk.  
Utvidelsen av småbåthavna vil være gunstig for yrkesfiskere. 
 
Tiltaket har ingen kjent konsekvens for følgende:  

 Landbruk og reindrift 
 Tradisjonell bruk 
 Barn og unge  
 Teknisk infrastruktur 
 Trafikksikkerhet 

  
Samfunnssikkerhet. Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 
 
Snøskred.  Berøres ikke av aktsomhetskart. 
 
Havnivåstigning/Stormflo.  Ved eventuelle ny tiltak må det tas hensyn til havnivåstigning/stormflo . 
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Fjellskred.  Tiltaket må være i samsvar med de vilkår som framkommer av teknisk forskrift (TEK10, § 
7-4) før utbygging kan skje.  
 
Grunnforhold. Det må foretas grunnundersøkelser før eventuell ny utbygging kan skje.  
 
Konklusjon: 
Eksisterende anlegg BN2 og SHA2 (industriområde og havn/småthavn) videreføres som i dag. 
Utvidelse av småbåthavna VS9 tilrås, men det må tas hensyn til havnivåstigning og 
oppskyllingshøyde ved nye tiltak. 
 
 
VS6 – Nothjell Rasteby (vist som hensynssone på kart - bevaring av kulturmiljø) 

Natur og miljø 
Vurdering i medhold av naturmangfoldloven (§§8 – 12) 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Kai m/nothjell eksisterer og er restaurert.  Sjøarealet avsatt i planforslaget har ingen landskapsmessig 
konsekvens. Tiltaket dokumenterer tidligere levemåte og påvirker kulturmiljøet positivt. 
Det er ikke registrert trua, sårbare eller utvalgte naturtypersom berøres av planlagte tiltak. Jf. 
Naturbase (24.06.14). 
 
§9 Føre var prinsippet 
Føre var prinsippet anvendes ikke da kunnskapsgrunnlaget synes å være bra i forhold til omfanget av 
tiltakene og på et overordna plannivå.  
 
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Tiltaket vil ikke utøve noen stor samlet effekt på økosystemene. 
 
§11 Kostnadene bæres av tiltakshaver 
Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar.  
 
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Tiltaket er samlet i tilknytning til eksisterende infrastruktur og bebyggelse. Tiltaket gir ikke 
miljøbelastning. 
 
Tiltaket har ingen kjent konsekvens for følgende:  

 Friluftsliv 
 Strandsone  
 Fiskeri og havbruk. 
 Landbruk og reindrift 
 Tradisjonell bruk 
 Barn og unge  
 Teknisk infrastruktur 
 Trafikksikkerhet 

  
Samfunnssikkerhet. Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 
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Snøskred.  Berøres ikke av aktsomhetskart. 
 
Havnivåstigning/Stormflo.  Ved eventuelle ny tiltak må det tas hensyn til havnivåstigning/stormflo . 
 
Fjellskred.  Tiltaket må være i samsvar med de vilkår som framkommer av teknisk forskrift (TEK10, § 
7-4) før utbygging kan skje.  
 
Grunnforhold. Det må foretas grunnundersøkelser før eventuell  ny utbygging kan skje.  
 
Konklusjon: 
Kaia med nothjell VS6 er restaurert og inngår som en god dokumentasjon på tidligere næringstype 
og levesett. Eventuell nye bygg/tiltak kan bare oppføres dersom de forsterker kulturmiljøet 
positivt. 
 
 
VS7 - Storeng småbåthavn 
 
Natur og miljø  
Vurdering i medhold av naturmangfoldloven 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Tiltaket VS7 er et lite tiltak som omfatter bygging av flytebrygge.  Tiltaket har ingen landskapsmessig 
konsekvens og påvirker heller ikke kulturminner eller kulturmiljø. 
Det er ikke registrert trua, sårbare eller utvalgte naturtyper eller utvalgte kulturlandskapsom berøres 
av planlagte tiltak. Jf. Naturbase (24.06.14) 
 
§9  Føre var prinsippet 
Føre var prinsippet anvendes ikke da kunnskapsgrunnlaget synes å være bra i forhold til plannivået.  
 
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Tiltaket er lite og vil ikke føre til særlig påvirkning av naturmiljøet og kritiske overskridelser av 
bæreevnen for områdene. 
 
§11 Kostnadene bæres av tiltakshaver  
Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar.  
 
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Selv om tiltaket er lite bør det avsettes anordninger som begrenser miljøbelastningen (miljøfarlig 
avfall, maling, lakk mm).  
 
Tiltaket har ingen kjent konsekvens for følgende:  
 

 Fiskeri og havbruk 
 Friluftsliv 
 Strandsone 
 Landbruk og reindrift 
 Tradisjonell bruk 
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 Barn og unge  
 Teknisk infrastruktur 
 Trafikksikkerhet 

  
Samfunnssikkerhet. Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 
 
Snøskred.  Berøres ikke av aktsomhetskart. 
 
Havnivåstigning/Stormflo. Ved detaljplanlegging må tas hensyn til havnivåstigning/stormflo.  
 
Fjellskred.  Tiltaket må være i samsvar med de vilkår som framkommer av teknisk forskrift (TEK10, § 
7-4) før utbygging kan skje.  
 
Grunnforhold.  
Det må foretas geoteknisk vurdering før eventuelle nye tiltak iverksettes. 
 
Konklusjon: 
Området VS7 tilrås. Det må tas hensyn til havnivåstigning, grunnforhold  og oppskyllingshøyde. 
 
 
VS8 – Småbåthavn Sandørbukta  
 
Natur og miljø  
Vurdering i medhold av naturmangfoldloven (§§8-12) 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
I området eksisterer 2 små brygger med tilhørende naust. I planforslaget er sjøarealet i tilknytning 
disse, vist som småbåthavn. Regulering av sjøarealet har ingen landskapsmessig konsekvens og 
påvirker heller ikke kulturminner eller kulturmiljø. 
Det er ikke registrert trua, sårbare eller utvalgte naturtyper eller utvalgte kulturlandskapsom berøres 
av planlagte tiltak. Jf. Naturbase (24.06.14) 
 
§9  Føre var prinsippet 
Føre var prinsippet anvendes ikke da kunnskapsgrunnlaget synes å være bra i forhold til plannivået. 
Tiltaket er tilknyttet eksisterende infrastruktur og anlegg.   
 
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Tiltaket er lite og vil ikke føre til påvirkning av naturmiljøet og kritiske overskridelser av bæreevnen 
for områdene. 
 
§11 Kostnadene bæres av tiltakshaver  
Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. 
 
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Tiltaket er tilknyttet eksisterende infrastruktur og anlegg. Selv om tiltaket er lite bør det avsettes 
anordninger som begrenser miljøbelastningen (miljøfarlig avfall, maling, lakk mm).  
 
Tiltaket har ingen kjent konsekvens for følgende:  
 

 Fiskeri og havbruk 
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 Friluftsliv 
 Strandsone 
 Landbruk og reindrift 
 Tradisjonell bruk 
 Barn og unge  
 Teknisk infrastruktur 
 Trafikksikkerhet 

  
Samfunnssikkerhet. Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 
 
Snøskred.  Berøres ikke av aktsomhetskart. 
 
Havnivåstigning/Stormflo. Ved detaljplanlegging må tas hensyn til havnivåstigning/stormflo.  
 
Fjellskred.  Tiltaket må være i samsvar med de vilkår som framkommer av teknisk forskrift (TEK10, § 
7-4) før utbygging kan skje.  
 
Grunnforhold.  
Det må foretas geoteknisk vurdering før eventuelle nye tiltak iverksettes. 
 
Konklusjon: 
Området VS8 er tilknyttet  eksisterende anlegg i dag og tilrås videreført. Ved eventuell utvidelse  
må tas hensyn til havnivåstigning, grunnforhold  og oppskyllingshøyde. 
 
 
VS9 – Småbåthavn Kileng-nord  
 
Natur og miljø  
Vurdering i medhold av naturmangfoldloven (§§8-12) 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Det er søkt om oppføring av brygge i området nord for Kileng (sør for Bellikabakken). Sjøarealet er i 
planforslaget vist som småbåthavn.  Regulering av brygga/sjøarealet har ingen landskapsmessig 
konsekvens og påvirker heller ikke kulturminner eller kulturmiljø. Av sårbare arter er det registrert 
ærfugl i området. Utover dette er det ikke registrert trua, sårbare eller utvalgte naturtyper eller 
utvalgte kulturlandskap, som berøres av planlagte tiltak. Jf. Naturbase (24.06.14). 
 
§9  Føre var prinsippet 
Føre var prinsippet anvendes ikke da kunnskapsgrunnlaget synes å være bra i forhold til plannivået. 
Tiltaket er tilknyttet eksisterende infrastruktur og anlegg.   
 
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Tiltaket er lite og vil ikke føre til påvirkning av naturmiljøet og kritiske overskridelser av bæreevnen 
for områdene. 
 
§11 Kostnadene bæres av tiltakshaver  
Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør NML § 11, samt bruk av 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør NML § 12, er utbyggers ansvar. 
 
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
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Selv om tiltaket er lite bør det avsettes anordninger som begrenser miljøbelastningen (miljøfarlig 
avfall, maling, lakk mm).  
 
Tiltaket har ingen kjent konsekvens for følgende:  
 

 Fiskeri og havbruk 
 Friluftsliv 
 Strandsone 
 Landbruk og reindrift 
 Tradisjonell bruk 
 Barn og unge  
 Teknisk infrastruktur 
 Trafikksikkerhet 

  
Samfunnssikkerhet. Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 
 
Snøskred.  Berøres ikke av aktsomhetskart. 
 
Havnivåstigning/Stormflo. Ved detaljplanlegging må det tas hensyn til havnivåstigning/stormflo.  
 
Fjellskred.  Tiltaket må være i samsvar med de vilkår som framkommer av teknisk forskrift (TEK10, § 
7-4) før utbygging kan skje.  
 
Grunnforhold.  
Det må foretas geoteknisk vurdering før eventuelle nye tiltak iverksettes. 
 
Konklusjon: 
Området VS9 tilrås. Det må tas hensyn til havnivåstigning, grunnforhold  og oppskyllingshøyde. 
 
 
Nygård 60/1 – Småbåthavn. Regulert område. Konsekvensvurderes ikke. 
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Kåfjord kommune 
Postboks 74 
9146 Olderdalen 
 
 
E-post: postmottak@kafjord.kommune.no       
Att:  
 
 
Vår ref.:  Deres ref.:  Dato:     
2019.630  2015/1664  9.4.2019  
 
 
Uttalelse – Lerøy Aurora AS 985 940 460 – Søknad om dispensasjon for endring av anlegg på 
lokalitet 10734 Guorttesjohka – Kåfjord kommune – Troms fylke  
 
Fiskarlaget Nord viser til høring av konsekvensutredning med risiko- og sårbarhetsanalyse utarbeidet 
i forbindelse med endring av anleggsplassering på lokalitet 10734 Guorttesjohka i Kåfjord kommune. 
Det er Lerøy Aurora AS (heretter Lerøy) som søker dispensasjon fra kommunens kystsoneplan for å 
kunne øke antall bur, samt endre anleggskonfigurasjon.  
 
Om søknaden 
Lerøy søker om å utvide akvakulturtillatelsen på lokalitet 10734 Guorttesjohka. Det søkes om å øke 
antall bur fra 10 til 14 med en midtkorridor i anlegget. Anlegget søkes også dreid slik at det ligger 
plassert bedre i forhold til strømforholdene. Ettersom omsøkte endring ikke er i tråd med Kåfjord 
kommune sin kystsoneplan, må Lerøy søke dispensasjon.  Formannskapet i Kåfjord kommune vedtok 
20. april 2018 at Lerøy må gjennomføre en konsekvensutredning for utvidelsen, som nå er på høring.  
 
Innspill fra Fiskarlaget Nord 
Kystsoneplanen til Kåfjord kommune ble vedtatt i 2015. Plankartet er stort sett i samsvar med 
Fiskeridirektoratets kartlegging av «kystnære fiskeridata» som viser bruks- og ressursområder for 
fiskeriinteressene. Dataene er kartlagt gjennom intervju med fiskere og viser dermed reelt bruk av 
området basert på lokal kunnskap og bruksinteresser over tid. Direktoratet kartla kystnære 
fiskeridata i Kåfjord kommunes sjøareal i 2006, noen data er oppdatert senere.  
 
Ifølge Fiskeridirektoratets kartverktøy overlapper lokalitet Guorttesjohka med et oppvekst- og 
beiteområde for torsk, gyteområde for hyse, et fiskefelt for passive redskaper i fisket etter torsk og 
hyse, samt at fortøyningene overlapper med et kartlagt rekefelt. Vi har vært i kontakt med lokale 
fiskarlag i forbindelse med høringen. Det har ikke fremkommet særskilte innvendinger mot 
utvidelsen av lokalitet Guorttesjohka. Det antas at fortøyningene ved tillatelse til dispensasjon, vil 
etableres lengre inn i det kartlagte rekefeltet enn det gjør i dag. Vi opplyser om at feltet ble revidert i 
2018 og informasjonen dermed er oppdatert. Det fremstår hensiktsmessig å vurdere å plassere 
anlegget slik at rekefeltet blir påvirket minst mulig. Det forutsettes at rekefeltet ivaretas iht. nye 
regelverk for tømming av vann som er tilsatt legemidler i forbindelse med behandling mot lakselus. 
 
Det er per i dag ikke god nok kunnskap til å si noe om hvorvidt og/eller i hvor stor grad akvakultur 
påvirker ville fiskebestander. På generelt grunnlag er det mange områder som tidligere har vært 
fiskerike, hvor fiskere har erfart dårligere tilgang på ressurser etter etablering av akvakultur. Det 
stilles spørsmål ved om akvakultur bl.a. kan påvirke fiskebestandenes vandringsmønster, 
gyteområder, rekruttering og mattilgang, samt økosystem generelt. Miljøundersøkelsene som er 
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gjort ved lokaliteten viser god miljøtilstand. Konsekvensutredningen som er utarbeidet i forbindelse 
med søknaden, samt miljøvurderingen fra iAKVA indikerer at omsøkte endring ikke skal gi store 
negative konsekvenser for miljøet. Det vises til at lokaliteten fremdeles vil respondere positivt på et 
nytt produksjonsregime med hyppigere brakklegging, utvidet areal, bedre gjennomstrømming etc.  
 
Vi ønsker å påpeke at vi registrerer mange søknader som omhandler endring av lokaliteter, både i 
form av endring av anleggskonfigurasjon og økt biomasse, samt søknad om nye lokaliteter og 
dispensasjoner fra kommuneplaner. Akvakulturnæringen har behov for nye og større lokaliteter, 
mens fiskerinæringen er avhengig av å ta vare på viktige fiske-, gyte-, oppvekst- og beiteområder og 
et rent hav- og fjordmiljø. Ettersom Kåfjord kommunes kystsoneplan er såpass ny burde en kunne 
legge til grunn at kommunen har satt av arealer som er passende i forhold til behovet til, samt 
dagens krav til akvakulturnæringen. Når det avsettes store nok og passende areal for akvakultur, vil 
en unngå stadige søknader om nye/justerte arealer og dispensasjoner, samt at avveiningene til andre 
næringer er gjort under rullering av planen. Det er derfor synd at det allerede nå må søkes om 
dispensasjon, da dette gir mindre forutsigbarhet for både fiskerinæringen, men også 
akvakulturnæringen.   
 
Avslutningsvis ønsker vi å påpeke at vi ikke kan se at vi har fått søknad om dispensasjon fra 2018 på 
høring fra Kåfjord kommune. Vi ønsker å be kommunen om å føre oss opp som høringspart i saker 
som angår fiskeriinteressene i fremtiden.  
 
Vi har ingen ytterligere merknader. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Fiskarlaget Nord   
 

 
 
Jon-Erik Henriksen 
daglig leder     
    Eli-Kristine Lund 
    rådgiver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eli Kristine Lund
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Forum for 
natur og friluftsliv 
TTroms  

                                    

 

__________________________________________________________________________ 
  FNF Troms, Holtvegen 66, Pb. 2284, 9269 Tromsø 

troms@fnf-nett.no / 951 75 403 
www.fnf-nett.no/troms  
Ogr.nr.: 996 197 786  

 
 
 
Tromsø kommune 
postmottak@tromso.kommune.no 
                                                                                                                                                                    8. April 2019 
                                                                    
         
 
 
Dette brevet sendes på vegne av: Harstad Turlag, Troms Turlag, NJFF-Troms, Naturvernforbundet Troms, 
4H Troms, Troms Krets av Norges KFUK-KFUM Speidere, Nord-Troms Krets av Norges Speiderforbund, 
Troms Orienteringskrets, Nordnorsk Botanisk Forening, Norges Turmarsjforbund Troms,  
Troms Fylkeskystlag, Framtiden i Våre Hender Nord, Tromsø Casting- og Fluefiskerforening, Midt-Troms 
Naturlag. 
_______________________________________________________________________________ 
       

IInnspill til dispensasjonssak for endring av anleggsplassering på 
lokalitet Guorttesjohka.           
sak 2015/1664-25 Arkivkode: U43 

 
Forum for natur og friluftsliv (FNF) Troms er kjent med at Lerøy Aurora søkte den 02.02.2018 
Kåfjord kommune om tillatelse til å endre sitt oppdrettsanlegg ved Guorttesjohka. Anlegget ligger i 
sjøen utenfor elva med samme navn mellom Nordnes og Samuelsberg. Kåfjord har nå lagt ut denne 
saken på høring frem til 9 april 2019 og FNF Troms ønsker i den forbindelse å komme med 
følgende innspill: 
 
Det er bemerket i høringsbrevet i foreliggende sak at behovet for dispensasjon primært er 
forårsaket av tre fortøyninger som vil bli plassert utenfor planområde regulert for akvakultur jfm. 
Interkommunal kystsoneplan sist revidert i 2015. Til dette vil FNF Troms bemerke at formålet med 
endring av anleggsplassering på gjeldende lokalitet, og følgelig da en utvidelse av området for 
akvakultur, er omsøkt grunnet en planlagt økning av biomasse på lokaliteten (Høringsdokument: 
«Mer informasjon til- Søknad om dispensasjon Guorttesjohka» svar fra tiltakshaver til Kåfjord 
kommune). Kåfjord kommune har som de selv påpeker ikke myndighet til å behandle søknader om 
økt biomasse og selv om det foreligger en konsekvensanalyse av virkninger av endret plassering av 
fortøyningene vil ikke dette gi tilstrekkelig svar på konsekvensene for villaks, gyteområder, 
hensynet til samiske interesser, fiskeri og friluftsliv/rekreasjonsfiske i området. FNF Troms vil vise til 
at akvakultur har konsekvenser for natur og miljø som tilsier at lokaliteter primært må være 
gjenstand for ordinært planarbeid. Det vil være meget uheldig om en rekke enkeltsaker behandles, 
etter en bit-for bit metode, framfor å se helheten gjennom åpne og inkluderende 
arealplanprosesser med grundige konsekvensvurderinger.  I den anledning vil FNF Troms vise til 
rapporten fra Riksrevisjonen der det ble påpekt at dispensasjoner i betydelig grad blir brukt i strid 
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med føringene for dette i plan og bygningsloven («Riksrevisjonens undersøkelse av behandling av 
innsigelser i plansaker. Dokument 3:7 (2018-2019)». 
 
Virkninger for gyteområde til kysttorsk på lokalitet Guorttesjohka 
 
FNF Troms er kjent med at problemstillingen med gyteområder og virkninger av oppdrettsanlegg 
var et tema i «Interkommunal kystsoneplan» og at det manglende kunnskapsgrunnlaget er omtalt i 
denne. Det kan også være grunn til å minne om at forvaltning av fornybare ressurser ikke bare skal 
ta hensyn til bruken og den økonomiske verdien av de i dag, men også hvorvidt senere 
generasjoner skal ha muligheten til å beskatte fornybare naturressurser i norsk natur. FNF Troms 
vil vise til at mangel på kunnskap og til uenighet om virkninger av akvakultur er fremtredende. Det 
er derfor, av hensyn til en synkende kysttorsk-bestand viktig å ta tilstrekkelig hensyn til denne 
usikkerheten i forvaltningen av fjord og kystområdene i Troms. I en rapport fra Havforskningen i 
2016 er det beskrevet slik: 
 
««Mulige effekter fra utslipp fra oppdrettsanlegg 
Oppdrettsanlegg kan fysisk, eller ved at utslipp fra  anlegg,  forhindrer  torsk  fra  å  oppsøke  gyte-
områdene,  slik  at  disse  blir  utilgjengelige.  Lokale  torskestammer  er  svært  trofaste  til  sin  
gytegrunne,  og at de har en sterk ”homing”-atferd (Skjæraasen mfl. 2011). Torsken i fjordene og 
langs kysten kan være svært stedbunden, spesielt ungfisken (Løversen 1946), mens eldre og større 
torsk ser ut til å vandre mer i større beiteområder (Jakobsen  1987). Det er ikke kjent  om  det  er  
variasjon  i  dette  mønsteret langs kysten. Utenom gytetiden trekker fisken bort fra gytegrunnene, 
og for nordsjøtorsk er det vist at den trekker til kaldere vann for perioder i året, men returnerer når 
den er klar for å gyte (Neat & Righton 2007).» «Effekter av utslipp fra akvakultur på spesielle 
marine naturtyper, rødlista habitat og arter. Kunnskapsstatus. Rapport fra Havforskningen. Nr.8-
2016. V.Husa, T. Kutti, E. S. Grefsrud, A.-LAgnalt, Ø. Karslen, R. Bannister, O. Samuelsen og B.E. 
Grøsvik) 
 
«Kunnskapsmangel 
Vi mangler generell kunnskap om hvordan gyteområder påvirkes av utslipp av organisk materiale 
framatfiskanlegg og hvordan egg, larver og juvenile fisk kan påvirkes av utslipp av lusemidler. Det 
er derfor ikke mulig å gjøre en konsekvensvurdering av påvirkning på gytefelt.» (ibid.) 
 
I etterkant av ovennevnte rapport er det blant annet satt i gang et forskningsprosjekt for torsk  i 
Smøla og Aure kommuner, men uten at det per i dag kan gis konklusive svar på hvordan akvakultur 
eventuelt påvirker gyteområder for torsk- ensidig eller i kombinasjon med andre påvirkninger. Se: 
«Undersøkelser av gyte-og oppvekst-områder for torsk i Smøla og Aure kommuner våren og 
høsten 2017. Terje van der Meeren. Rapport fra Havforskningen, Nr. 6-2018.» Videre har også 
Havforskningsinstituttet nå startet et prosjekt der de undersøker påvirkningen fra akvakultur på 
torskestammer, noe som altså medfører at det per i dag ikke kan konkluderes på dette tema: 
 
«I prosjektet skal forskerne bruke ulike undersøkelser og metoder for å studere om – og i hvor stor 
grad – lakseoppdrett påvirker ville torskestammer. Blant annet vil de undersøke om lakseoppdrett 
 
fører til forandringer i torskens vandringsmønster 
påvirker rekruttering av kysttorsk 
påvirker hva torsken spiser og om det betyr noe for vekst- og modningsmønster 
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fører til endringer i bunndyrsamfunn og hvordan det igjen påvirker torsken i fjorden» 
(https://www.imr.no/hi/nyheter/2018/desember/skal-forske-pa-hvordan-oppdrett-pavirker-
torskestammer) 
 
At det også er betydelig uenighet om virkninger av akvakultur blant fagpersoner kom blant annet 
tydelig frem i høringsdokumentene som nylig ble lagt ut i forbindelse med høring av regionale 
vannforvaltningsplaner. Vannområdekoordinator blant annet for vannområde Lyngen-Skjervøy gir 
et klart råd i høringsdokumentet for dette vannområdet om at videre vekst i akvakultur ikke er 
tilrådelig, mens Fiskeridirektoratet ikke ønsker en slik formulering og det ble følgelig en dissens:  
 
«Oppdrettsfisk: Under behandling av vedleggene til dette høringsdokumentet i vannregionutvalget 
oppsto det dissens mellom Fiskeridirektoratet og vannområdeutvalgene i Nord-Troms. Uenigheten 
gjaldt formuleringer i kapittel 4.2 Samfunnsutvikling, klimaendringer, planlagt aktivitet  og  
virksomhet i  de  tre  vedleggene som beskriver hovedutfordringene i de tre nordlige vannområdene 
(Balsfjord-Karlsøy, Lyngen-Skjervøy (Sammen for vannet. Oppdatering av regional 
vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram. Høringsdokument 2: Hovedutfordringer i 
Vannregion Troms. 2022-2027). 
 
«Mangel på kunnskap om tilstanden til vannmiljøet. Det er behov for et bedre kunnskapsgrunnlag 
for å vurdere vannforekomstenes faktiske miljøtilstand etter vannforskriftens  krav,  særlig  for  de  
vannforekomstene  hvor  det  allerede  er  registrert  en påvirkning.  Dette  behovet  kommer  
tydelig  fram  i  figur  7  som  viser  oversikten  over  de  ti  største påvirkningene i vannregionen, der 
påvirkning fra en ukjent kilde er registret med relativt stor hyppighet og påvirkningsgrad.» (ibid) 
 
Videre heter det på Vannportalen.no, 
(http://www.vannportalen.no/vannregioner/troms/plandokumenter/horing-av-planprogram-og-
hovedutfordringer/) følgende og hvis tall viser at akvakultur er på en femte plass over påvirkninger 
i vannområde Lyngen-Skjervøy (og dette er tall som ikke inkluderer kjemisk tilstand): 
 
«NB! Etter at høringsdokumentene ble utarbeidet og lagt frem til politisk behandling ble databasen 
Vann-nett oppdatert av Miljødirektoratet. Oppdateringen medførte blant annet endringer av 
registrerte påvirkninger i Vannregion Troms. Dette gjaldt "rømt oppdrettsfisk" og "lakselus" som 
påvirknisngfaktorer. En oversikt over det viktigste endringene finnes her: Oversikt over endringer 
som gjelder påvirkninger i Vannregion Troms.».   
 
Vannområdekoordinator for vannområde Skjervøy-Lyngen viser videre til at kunnskapsgrunnlaget 
og datagrunnlaget for de tallene som kommer frem om vannkvaliteten i nevnte vannområde er 
befestet med sterk usikkerhet- et eksempel kommer frem blant annet i foreliggende sak der 
påvirkning fra diffus avrenning fra akvakultur og tall ikke fremstår som sikre:  
«0403030502-C - Diffus avrenning og utslipp fra fiskeoppdrett» - påvirkning er her satt til «liten 
grad» og dissens kommentar er registrert som følger: «09.18: Ett oppdrettsanlegg Gourtesjouka. C-
undersøkelse foreligger ikke. Latt tidligere faglig vurdering "liten grad" stå». (https://vann-
nett.no/portal/#/pressuredetails/0403030502-C/2.9%20Diffuse%20Aquaculture) I 
høringsdokumentene som foreligger med konsekvensutredning og miljøundersøkelse er ikke dette 
tatt høyde for og dette underbygger den generelle utfordringen med kunnskapsgrunnlaget for 
etablering av data for vannkvalitet og virkninger på miljø av akvakultur. Eksempelvis foreligger det 
heller ingen tall for kjemisk tilstand i gjeldende vannområde, noe som er tilfelle for en rekke 
vannregioner i hele landet.  
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I sum er mangelen på vitenskapelig konsensus og ferdigstilte forskningsprosjekter angående 
virkninger for gyteområde for torsk og påvirkning på vannkvalitet (som også påvirker arter i 
betydelig grad) så stor at denne dispensasjonen ikke bør bli gitt.  
 
Virkninger for villaks- nærhet til det vernede laksevassdraget Manndalselva 
 
Generelt er tilstanden for villaks dårlig:  
 
«Mengden villaks er redusert, og antallet laks som kommer fra havet er mer enn halvert de siste 
tretti årene. I 2017 kom ca. 530 000 laks fra havet, noe som var en økning fra året før, men fortsatt 
lavt. Redusert mengde laks har medført at overskuddet som kan fiskes har blitt mye mindre, og 
delvis borte.» (Thorstad, Eva B.; Forseth, Torbjørn (Rapport fra Vitenskapelig råd for 
lakseforvaltning;11, Research report, 2018, Anon. 2018. Status for norske laksebestander i 2018. 
Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning nr 11, 122 s).  
 
Norge har videre et særlig forvaltningsansvar for villaksen og hensynet til et vernet vassdrag som 
Manndalselva og mer helhetlige vurderinger påvirkning for øvrige lakseførende vassdrag i 
kommunen burde, etter FNF Troms sitt syn, vært viet mer plass både i kystsoneplanen, men også i 
den konsekvensutredningen som foreligger i gjeldende sak. Konsekvensutredningen i denne saken 
har satt påvirkningen for Manndalselva til «ingen konsekvens» - tilsynelatende på grunn av at det 
er en avstand på 5 km til utløpet for vassdraget. En avstand på 5 km er ikke mye og særlig 
bekymringsfullt er denne ufullstendige vurderingen når det faktisk ikke foreligger gode tall for 
hvordan bestanden av villaks er i vassdraget. Dette underbygges også av at andre vassdrag i Kåfjord 
som ligger betydelig lengre unna enn 5 km er påvirket blant annet i genetikken- se (Thorstad, Eva 
B.; Forseth, Torbjørn (Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning;11, Research report, 2018, 
Anon. 2018. Status for norske laksebestander i 2018. Rapport fra Vitenskapelig råd for 
lakseforvaltning nr 11, 122 s. 
 
Konsekvensutredningen vurderer tilsynelatende bare effekten av å flytte og utvide selve anlegget 
og ikke økning i biomasse som vil følge, men dette viser i så fall de tydelige begrensningene ved å 
legge til grunn en konsekvensutredning som eventuelt da ikke kan ta høyde for de reelle 
virkningene av lokalitetsendringen. Samtidig er det ikke klart hva konsekvensutredningen som 
foreligger legger til grunn for sine vurderinger, en tolkning av Naturmangfoldloven § 8 tilsier at 
kunnskapsgrunnlaget og vurderingene av virkninger skal omhandle en utvidet forståelse av 
virkninger av et tiltak:  
 
«Selv om oppdrettsanlegget er utvidet i størrelse vil den bli liggende innenfor godkjent 
akvakulturområde i gjeldende plan (VA3). Volum av fisk behandles ikke etter plan og bygningsloven, 
men etter akvakulturloven. Konsekvensvurderingen i medhold av plan og bygningsloven omfatter 
endret arealbruk, som igjen innebærer beskrivelse av konsekvensene av utvidet areal for 
fortøyningene.» (ROS-analysen) 
2.1 
 
I rapporten som kom ut for 2018 fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning heter det at rådet ikke 
kan gi noen svar om bestanden i Manndalsvassdraget grunnet manglende data. Dette tilsier at 
konsekvensutredningens konklusjon om «ingen konsekvens» uansett ikke kan sies å være 
begrunnet i noen data som er etterprøvbar.  
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(Thorstad, Eva B.; Forseth, Torbjørn (Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning;11, 
Research report, 2018, Anon. 2018. Status for norske laksebestander i 2018. Rapport fra 
Vitenskapelig råd for lakseforvaltning nr 11, 122 s) på side 609 i rapporten.  
 
 
 
Hensynet til friluftsliv (fritidsfiske) og tradisjonell bruk 
 
FNF Troms er gjort oppmerksom på at området er godt egnet for fritidsfiske fra land og det går ikke 
frem i hvilken grad det er gjort noen vurderinger knyttet til dette i konsekvensutredningen. 
Anlegget vil også rent faktuelt bli større, noe som også vil kunne gjøre området mindre tilgjengelig 
for bruk- selv om mesteparten av området er regulert for akvakulturformål i kystsoneplanen.  
 
 
NJFF-Troms ønsker å påpeke sitt syn med at de ikke er mot oppdrett som næring prinsipielt, men 
at de forventer at næringen må ta ansvaret for å sikre sine installasjoner mot både rømninger og 
forurensning på alvor, før de ønsker å akseptere utvidelser og/eller nyetableringer av slike anlegg. 
FNF Troms oppfordrer Kåfjord kommune til å etterspørre løsninger som i langt større grad kan 
minske de negative virkningene av oppdrettsanlegg i fjordene i kommunen. 
 
Vi ønsker Kåfjord kommune lykke til i de videre vurderinger i denne saken og har tillitt til at natur- 
og friluftsverdiene blir godt ivaretatt.  
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
FForum for natur og friluftsliv Troms 
 
Christine Myrseth 
Fylkeskoordinator 
FNF Troms 
 
 
Kopi:  
Fylkesmannen i Troms  
Troms Fylkeskommune   
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Jarle Myrhaug 

9147  Birtavarre 

 

          08.04.19 

 

 

Kåfjord kommune 

9146 Olderdalen 

 

HØRINGSSVAR ANGÅENDE UTVIDELSE AV GORTHESJOHKKA OPPDRETTSANLEGG 

Etter at oppdrettsanlegget ved Gorthesjohkka er satt i drift, ser jeg en betydelig nedgang i innsiget av 
torsk.  Det er en kjennsgjerning at torsk og laks ikke «kommer overens», og at torsken skyr områder 
med laks.  Dette er tradisjonskunnskap som ikke er blitt lagt vekt på av både de politikerne som er 
opptatt av utvidelse av og nyoppretting av oppdrettsanlegg, i tillegg til de som tjener penger på 
dette.  Området er tidligere kjent for godt fiske, dette bekreftes også i eldre skriv – f.eks at gårdene 
fra Ysteby og innover fjorden ligger meget belagelig til for den årlige gytevandringa for torsken. 

Jeg vil på det sterkeste fraråde en utvidelse av oppdrettsanlegget som etter all sannsynlighet vil 
forverre situasjonen for fiskeriene i fjorden.  En utvidelse vil også føre til en betydelig større 
forurensing i tillegg til det som allerede i dag pågår.  Vil også informere at det i dag er mulig å ha 
lukket anlegg med null forurensing, hvor restavfall og kloakk kan brukes som gjødsel  i landbruket. 

Siden det nå er igangsatt en uhildet forskning som bl.a. se på endringer av innsiget i en fjord som er 
ren og som ikke har oppdrett, kontra en forurenset fjord som har oppdrett, bør også Kåfjord 
kommune avvente resultatet av denne forskninga før evt utvidelse vedtas av kommunestyret. 

 

 

Jarle Myrhaug 
medlem i Norges kystfiskarlag 

 

Dette høringssvaret sendes kun pr mail 

 

Kopi:  Norges kystfiskarlag 
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Region Kystverket Troms og Finnmark 
Sentral postadresse: Kystverket 

Postboks 1502 
6025 ÅLESUND 

Telefon: +47 07847 Internett: 
E-post: 
 

www.kystverket.no 
post@kystverket.no 
 

For besøksadresse se www.kystverket.no Bankgiro: 7694 05 06766 Org.nr.: NO 874 783 242 
 

Brev, sakskorrespondanse og e-post  bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson 

 
  
 
 
 

Kåfjord kommune 
Postboks 74 
9146 OLDERDALEN 
 
   

 

 
 
 
 
Deres ref.: 
2015/1664 

Vår ref.: 
2019/846-3 

Arkiv nr.: Saksbehandler: 
Jannicke Røren 

Dato: 
08.04.2019 

Uttalelse fra Kystverket - Høringsbrev - Dispensasjon fra kystsoneplan - 
Kåfjord kommune - Troms fylke 
Vi viser til Deres brev datert 25.02.2019 vedørende overnevnte. 
Lerøy Aurora AS søker Kåfjord kommune om dispensasjon fra gjeldende kystsoneplan for 
endring av anlegget på lokalitet 10734 Gourtesjouka.  
Endringen av anlegget innebærer å vri anlegget og øke antall merder fra 10 til 14. Dette 
endrer også fortøyningssystemet som gjør at noe av fortøyningene kommer utenfor 
akvakulturområdet avsatt i plan.  
Kystverket Troms og Finnmark mener søknaden fra Lerøy Aurora AS, samt vurderingen fra 
Kåfjord kommune er mangelfull.  
Det kommer ikke frem hva det faktisk søkes dispensasjon fra, samtidig som søker henviser 
til en annen kystsoneplan en gjeldene vedtatt i 2015, jf. bilder under. 
 

 
Figur 1: Bildeutklipp fra forsendelsen fra Kåfjord kommune 25.02.2019. Bildet til venstre viser illustrasjon fra søknaden til 

Lerøy Aurora AS og bildet til høyre viser utklipp fra vedtatt kystsoneplan, lagt ved av Kåfjord kommune. 
 

I henhold til plan- og bygningslovens (PBL) § 19-1 krever en dispensasjonssøknad en 
grunngitt søknad samt videre i § 19-2 står det; 
 «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, 
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt…».  
Søker har ikke informert hvilke formål de søker dispensasjon i fra. Ut i fra vedlagt 
illustrasjon til søker i figur 1 vil det gjelde formål for både fiske (FP) og Bruk og vern av sjø 

Troms og Finnmark
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og vassdrag (V11). Det gjelde også flere fortøyninger (og komme innenfor farleden (biled)). 
I henhold til Kåfjord kommunes forsendelse informerer de at de kreves dispensasjon på 
begrunn av at kun 3 av 30 fortøyninger kommer utenfor området avsatt til akvakultur. 
Hvilke formål det søkes dispensasjon fra kommer ikke frem. 
Kåfjord kommunes vurdering etter PBL § 19-2 blir derfor mangelfull. Den henviser til de 
fordelene som taler for å gi dispensasjon, noe opp imot ulempene knyttet til mulig 
miljøbelastning, men det er ikke gjort noen vurdering knyttet til de formålene og 
bestemmelsene det vil påvirke, selv om denne påvirkningen kanskje ikke er stor/vesentlig. 
Dispensasjonspraksis skal være streng, og den må vurderer hvorfor en skal tilsidesette det 
hensynet formålet er satt til å bevare, herunder fiskeri, gyteområde, farled og/eller et 
flerbruksområde i sjø. 
 
Når det gjelder selve arealdisponeringen av endringen har Kystverket Troms og Finnmark 
ingen kommentar og avventer vedtak etter havne- og farvannsloven inntil endelig søknad 
foreligger Troms fylkeskommune.  
 

Med hilsen 
 
 
 
Jan Morten Hansen 

 
 
 
 
Jannicke Røren 

regiondirektør rådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
Eksterne kopimottakere: 
FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK Statens hus Damsveien 1 9800 VADSØ 
FISKERIDIREKTORATET REGION NORD Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 
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Poastačujuhus/adresse Tel: 78 47 40 00 

Ávjovárgeaidnu 50 Org.nr: 974 760 347 

9730 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no 

Áššemeannudeadji 

saksbehandler 

Elina Hakala 

Tel: +47 78 47 40 24 

  
 
 

 

Gaivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni 
Postboks 74 
Øvervegen 2 
9146 OLDERDALEN 
 

 
ÁŠŠI/SAK MIN ČUJ./VÅR REF. DIN ČUJ./DERES REF. BEAIVI/DATO 
19/1134 - 2 19/10933 20158/1664-25 09.04.2019  

 

Uttalelse til søkand om dispensasjon fra kommuneplanen ved 
akvakulturlokalitet Guortesjohka i Kåfjord kommune 

 
Vi viser til deres brev datert 25.2.2019 angående Lerøy Aurora AS sin søknad om dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel. Selskapet ønsker å gjennomføre endringer ved 
akvakulturanlegged i Guortesjohka, som medfører at fortøyninger kommer utenfor arealet som 
er avsatt til akvakultur i den gjeldende arealplanen. Vi beklager at vårt uttalelse kommer sent. 
 
Sametingets rolle i planlegging  
Et viktig hensyn som skal ivaretas i planleggingen etter plan- og bygningsloven er å sikre 
naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv (jf. § 3-1). ). Denne 
bestemmelsen utfyller lovens formålsparagraf for plansystemet spesielt. Bestemmelsen er 
derfor også av betydning ved tolking av lovens øvrige bestemmelser. 
 
I følge PBL §19-1 skal naboer og regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte 
berørt få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer. Sametinget uttaler seg her 
med hensyn til naturgrunnlaget for samisk kultur og næringsutøvelse.  
 
For at Sametinget skal kunne ivareta sine lovpålagte oppgaver på en forutsigbar måte overfor 
planmyndighetene har Sametinget utarbeidet en planveileder for sikring av naturgrunnlaget for 
samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. Særlig kapittel 6 Hensyn i forhold til samisk 
næringsutøvelse konkretiserer Sametinget forventninger spesielt med hensyn til fiskeri:  

6.1 Kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner skal i nødvendig utstrekning sikre 
arealene til tradisjonelle fiskeplasser og gyteområder av vesentlig betydning for fiske i 
samiske kyst- og fjordområder. Lokaliteter for oppdrettsanlegg for torsk skal ikke 
etableres i gyteområder for vill torsk. 
 
6.2 Kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner skal sikre at endret arealbruk i 
samiske kyst- og fjordområder ikke medføre irreversibel skade eller ødeleggelse av 
lokalt fiske av vesentlig betydning for befolkningen i et bestemt område. 

 
Også Artikkel 27 i den FN konvensjonen om sivile og politiske rettigheter etablerer et vern for 
tradisjonell sjøsamisk fiskeri slik at nye arealinngrep ikke skal medføre en nekting eller vesentlig 
krenking av utøvelsen av samisk fiske i et område. Dette kan innbefatte at tiltaket hindrer 
muligheten til å utøve fjordfiske eller laksefiske, benytte tradisjonelle fiskeplasser, eller at tiltaket 
medfører at fisken forhindres i å nå gyteplasser eller lakseelver i området som blir berørt av 
tiltaket. 
 
Forholdet til den gjeldenge planen 
Den interkommunale kystsoneplanen for Lyngenfjord ble vedtatt i 2015. Våren 2016 opphevet 
kommunestyret i Kåfjord vedtaket på det som gjaldt Guortesjohka på grunn av at arealet var 
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utvidet i plankartet ved andregangs høring uten at utvidelsen var konsekvensutredet. Dermed 
ble arealet ved Guortesjohka tilbakeført til det som den var i den tidligere planen. Arealet som 
det nå søkes om tilsvarer arealet som var tatt inn i arealplanen ved andregangsbehandling.  
 
I forbindelse med kommuneplanarbeidet ble Sametinget gjort oppmerksom på at lokale fiskere 
mente de ikke var involvert i planarbeidet i tilstrekkelig grad. Også Fiskarlaget Nord viste i sin 
uttalelse til at de ikke var involvert i prosessen selv om det var flere aktive fiskere i området  
som var medlemmer i Norges Fiskarlag. Sametinget påpekte i sin uttalelse at  tradisjonelle 
brukere og kunnskapsgrunnlaget for den tradisjonelle bruken av Lyngefjord kunne vært trukket 
inn i planarbeidet i en tidligere fase for å ha en bredere kunnskapsgrunnlag. Derfor mener 
Sametinget at det er positivt at formannskapet nå har pålagt søkeren om å utarbeide en 
konsekvensutredning for tiltaket.  
 
Uttalelse til dispensasjonssøknad med konsekvensutredning 
Sametinget mener det er uheldig det er behov for dispensasjon fra en rimelig nylig vedtatt 
kystsoneplan. Sametinget mener at endringene bør komme gjennom en kommuneplanrevisjon 
med bred medvirkning fra kommunens innbyggere.  
 
Konsekvensutredningen for den fremlagte søknaden viser at utvidelsen vil få liten negativ 
konsekvens for fiske og tradisjonell bruk av området. Fortøyningene av det planlagte anlegget 
vil berøre et fiskefelt for torsk og sei med passive redskaper.  Fiskeridirektoratet ved Region 
Nord påpeker i sin uttalelse at konsekvensutredning er mangelfull i og med at den ikke redegjør 
for hvilke konsekvenser utvidelsen vil få for fiske ved rekefeltet som også blir berørt av 
fortøyningene.  
 
Sametinget mener at det ikke er korrekt at «Samiske interesser» står som 0 / ingen konsekvens 
i konsekvensutredningen. Selv om det i teksten vises til at konsekvenser for tradisjonel bruk er 
lik samiske interesser, bør dette etter vårt syn også synligjøres med en negativ konsekvens for 
samiske interesser. Fiske for både næringsformål og husholdningsbruk er viktige elementer for 
den sjøsamiske kulturen i Kåfjord.  
 
For Sametinget er det viktig at samiske lokalsamfunn har mulighet til å delta i 
beslutningsprosesser som berører naturgrunnlaget for deres kultur- og næringsutøvelse. Ved 
behandling av dispensasjonssøknader på land er Lovkommentaren tydelig på at i tilfeller der 
reindriftens forvaltnings- og styringsorganer går i mot, bør dispensasjonen ikke innvilges. For 
sjøsamiske kystfiskernes interesser finnes det ikke like tydelig vern. 
 
I konsekvensutredningen vises det til at lokal kunnskap er en del av vurderingsgrunnlaget men 
det opplyses ikke hvor denne kunnskapen er hentet fra. Kommunen har sendt søknaden på 
høring til Norges Kystfiskarlag ved avdeling Bø i Vesterålen i tillegg til Fiskeridirektoratet som er 
fagmyndighet. Kommunen opplyser at lokallaget for Norges Fiskarlag i Kåfjord er oppløst. Med 
fordel kunne søknaden også vært sendt til Fiskarlag Nord sentralt for en uttalelse på vegne av 
medlemmene i området med hensyn til tilbakemeldingene til kystsoneplanarbeidet. Søknaden 
burde også vært sendt på høring til lokale fiskere som blir direkte berørte av tiltaket eller øvrige 
fiskerimiljøer i området som for eksempel fiskemottakene. Siden det ikke har vært noen dialog 
med fiskerne under utarbeidelse av konsekvensutredningen, kommer ikke direkte berørte 
fiskernes syn frem i utredning eller høring. Dette gjør det vanskelig å bedømme hvilken verdi de 
berørte områdene har for lokale fiskerne og hvilken konsekvens en eventuell utvidelse vil har for 
de. Dette mener Sametinget er en svakhet ved søknaden og konsekvensutredningen.   
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
 
Sten Olav Heahttá Elina Hakala 
fágajođiheaddji/fagleder ráđđeaddi/rådgiver 
 
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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Reivve vuostáiváldi / Hovedmottaker:    
Gaivuona suohkan Kåfjord 
kommune Kaivuonon komuuni 

Postboks 74 9146 OLDERDALEN 

 
Kopiija / Kopi til:    
Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 
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Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 
Statens vegvesen  Sentrum 33 Statens vegvesen 
Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 9156 STORSLETT Regnskap 
Postboks 1403     Postboks 702 
8002 BODØ Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 
        
        
 

Kåfjord kommune / Givuona suohkan 
Øverveien 2 
9146 OLDERDALEN 
  
 
   

 

  
Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 
Region nord Hanne Lunde Vangen /  

47650332 
19/40037-2 2015/1664-25 27.02.2019 

     
      

Uttalelse på høring  - Konsekvensutredning med risiko og sårbarhetsanalyse 
- Endring av anleggsplassering på lokalitet Guortesjohka 

Viser til høringsbrev, datert 25.02.2019, hvor Statens vegvesen bes uttale seg om endring av 
anleggsplassering på lokalitet Guortesjohka.  
 
Saksopplysninger 
Lervøy Aurora har søkt om dispensasjon fra kystsoneplanen for Kåfjord, Lyngen og Storfjord 
kommune. Tiltaket ligger i Kåfjord kommune. Det søkes om å få endre plassering ved å dreie 
anlegget, med hensikt å økte antall merder fra 10 til 14 stk og øke avstand mellom merdene. 
Området er i kystsoneplanen satt av til akvakultur formål. Det er det at 3 av 30 fortøyninger 
kommer utenfor arealet som tilsier en søknad om dispensasjon. 
 
Vår uttalelse 
Statens vegvesen har ingen merknader til omsøkt tiltak, da vi ikke kan se at det vil berøre 
våre interesseområder.  
 
  
Med hilsen 
Plan og forvaltning, Troms 
 
Hanne L. Vangen 
Avdelingsingeniør  
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Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Stabssjef 

 

 

 
 

Besøksadresse Telefon    Bankgiro Org.nr. 

Strandveien 13 77 78 80 00  4700 04 00064 864870732 
Postadresse  

Postboks 6600, 9296 TROMSØ 

Epost mottak 

postmottak@tromsfylke.no 

Internettadresse  

www.tromsfylke.no 

 

 

 

 

 

Gaivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni  

Postboks 74, Øvervegen 2 

9146  OLDERDALEN 

 

 

 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 

14/4140-50 Bjørg Kippersund U43 AKVA 

Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.:   Dato: 

27205/19 77 78 81 57 2015/1664-25  09.04.2019 

 

 

Svar på høring - Konsekvensutredning med risiko og sårbarhetsanalyse - Endring av 

anleggsplassering på lokalitet Guortesjohka 

 
Fylkeskommunen skal som regional planmyndighet veilede og bistå kommunene i deres planleggingsoppgaver. 

Fylkeskommunens innsigelseskompetanse i plansaker etter plan- og bygningsloven inkluderer kulturminne-, 

kulturmiljø- og landskapshensyn, friluftsliv, samordnet bolig- areal- og transportplanlegging, kjøpesenter, 

regional plan eller planstrategi, barn og unges interesser, universell utforming, fylkesveger og 

havbruksinteresser/akvakultur. Fylkeskommunen har etter folkehelseloven også et folkehelseansvar innenfor sine 

sektorer. 

 

Vi viser til deres oversendelse, datert 25.02.2019, med høringsfrist 09.04.2019. 

Planavdelingen hos stabssjefen gir her en samordnet uttalelse fra Troms fylkeskommune på 

vegne av våre ulike fagetater. 

 

Saken gjelder dispensasjon fra kystsoneplanen (jamfør plan- og bygningslovens kap. 19) for 

endring av etablert anlegg på lokalitet Guortesjohka. Endringen skal tilfredsstille fremtidige 

behov (enklere service/kontroll) og bidra til en bedre utnyttelse av lokaliteten. Ønsket endring 

vil medføre at anleggets fortøyninger delvis vil gå utenfor område avsatt til akvakultur i 

kystsoneplanen. 

 

Troms fylkeskommune, herunder kulturminnevernet, har ingen innvendinger til dispensasjon 

som omsøkt. 

 

I denne saken tar vi ikke stilling til utvidelse av anlegg/biomasse som er omtalt i søknaden. 

Dette behandles i egen søknadsprosess etter akvakulturloven. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Stine Larsen Loso 

ass. stabssjef Bjørg Kippersund 

 seniorrådgiver   

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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Kopi: 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Statens hus, Damsveien 1 9815 VADSØ 

Fiskeridirektoratet region Nord, Postboks 185, Sentrum 5804 BERGEN 

Sámediggi/Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50,  9730 KARASJOK 

Kystverket i Troms og Finnmark, Postboks 1502, 6025 ÅLESUND 
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Utskrift fra Lovdata 15.04.2019: 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_3-5#KAPITTEL_3-5  

Lov om planlegging og byggesaksbehandling 
(plan- og bygningsloven) 
Tredje del: Gjennomføring 
Kapittel 19. Dispensasjon 

 
§ 19-1.Søknad om dispensasjon 

Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten som 
nevnt i § 21-3. Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad fremmes samtidig 
med søknad om tillatelse etter kapittel 20, eller når søknaden åpenbart ikke berører naboens 
interesser. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet 
til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8. 

 
§ 19-2.Dispensasjonsvedtaket 

Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av 
denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene 
i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon 
være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra 
saksbehandlingsregler. 

Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens 
konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. 

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og 
mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om 
planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg 
negativt om dispensasjonssøknaden. 

Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for 
behandling av dispensasjonssaker, herunder fastsette tidsfrist for andre myndigheters uttalelse i 
dispensasjonssaker og gi regler om beregning av frister, adgang til fristforlengelse og konsekvenser 
av fristoverskridelse. 
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0 Endret ved lover 8 mai 2009 nr. 27, 20 juni 2014 nr. 52 (ikr. 1 juli 2015 iflg. res. 6 feb 2015 nr. 
91), 28 apr 2017 nr. 20 (ikr. 1 juli 2017 iflg. res. 28 apr 2017 nr. 501). 

§ 19-3.Midlertidig dispensasjon 

Midlertidig dispensasjon kan gis tidsbestemt eller for ubestemt tid. Ved dispensasjonstidens utløp 
eller ved pålegg må søkeren uten utgift for kommunen fjerne eller endre det utførte, eller opphøre 
med midlertidig tillatt bruk, eller oppfylle det krav det er gitt utsettelse med, og hvis det kreves, 
gjenopprette den tidligere tilstand. 

Dispensasjon kan gjøres betinget av erklæring der også eier eller fester for sin del aksepterer disse 
forpliktelser. Erklæringen kan kreves tinglyst. Den er bindende for panthavere og andre 
rettighetshavere i eiendommen uten hensyn til når retten er stiftet og uten hensyn til om erklæringen 
er tinglyst. 

 
🔗 
§ 19-4.Dispensasjonsmyndighete 

Myndigheten til å gi dispensasjon tilligger kommunen. 

Dersom det er nødvendig for å ivareta nasjonale eller viktige regionale interesser og hensyn i 
nærmere angitte deler av strandsonen eller fjellområder, kan Kongen i forskrift legge myndigheten 
til å gi dispensasjon fra bestemte planer, eller for bestemte typer tiltak, midlertidig til regionalt eller 
statlig organ. 
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Rådmannens innstilling 
 
Fremlagte dokument Handlingsplan for integrering og bosetting av personer med 
flyktningebakgrunn tas til orientering. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Plan for integrering og bosetting ble fremmet for kommunestyrets møte den 27.9.2018. Etter at 
saken ble behandlet gjorde kommunestyret slik vedtak: 
 
«Saken utsettes. Planen kompletteres slik at den er mer helhetlig» 
 
Etter kommunestyrets behandling ble det fremlagte dokumentet bearbeidet og deretter sendt ut 
til de ulike etatene med anmodning om tilbakemelding / innspill. Det er avgitt flere 
tilbakemeldinger i form av notater, anmerkninger gjort i utsendt plandokument, muntlig dialog 
mv. Tilbakemeldingene har vært konkrete og relevante. Disse er i stor grad innarbeidet i 
fremlagte plandokument.  
Arbeidet med dokumentet ble avsluttet gjennom et møte den 10.4.19 med etatsledere oppvekst, 
helse/omsorg, fungerende NAV-leder, flyktningkonsulent og rådmannen. Møtet medførte 
mindre endringer.  
Det var en samstemt tilbakemelding om at plandokumentet er godt egnet som styringsdokument 
i den praktiske oppfølgningen og gjennomføringen av tjenesten. Dokumentet klargjør roller og 
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ansvar for de ulike sektorene og behovet for å videreutvikle og forbedre det tverrgående 
samarbeid og kommunikasjon mellom etatene.  
 
Introduksjonsprogrammet er i utgangspunktet forutsatt å gå over 2 år for den enkelte deltaker. 
Endringer i de nasjonale føringer åpner for at programmet kan forlenges med et år etter søknad 
fra den enkelte. Eventuell innvilgelse av slike søknader vil bidra til å holde et høyt utgiftsnivå, 
omkring kr. 200 000,-, per person pr år. Kommunen har pr nå innvilget 2 slike søknader, ytterlig 
flere vil komme. Dette må tas med i kommende budsjetter og vil også kunne medføre behov for 
regulering av vedtatt budsjett. 
 

Vurdering 
Målet for Kåfjord kommunes integreringsarbeid er å skape en stødig og trygg start på livet i 
Norge for mennesker med flyktningebakgrunn. Kåfjord kommune skal gi de verktøyene de 
trenger til å klare seg og for å oppnå å bli inkludert i samfunnet både økonomisk og sosialt. 
For å lykkes med dette er det av avgjørende med godt tverretatlig samarbeid og at hver sektor er 
seg bevisst sitt ansvar og sitt ansvar for at det tverretatlige og –faglige samarbeidet fungerer. Et 
velfungerende inkluderingsarbeid er avhengig av at alle etater snakker sammen om hvordan man 
kan bidra inn i arbeidet.  
 
Nasjonale forventninger og føringer legger til grunn at kommunene skal oppnå resultater hvor 
70 % av innvandrere ett år etter deltakelse i introduksjonsprogrammet skal ha oppnådd mål om 
arbeid eller utdanning, og som følge av dette være selvforsørget. 
Kåfjord kommunes resultater med bakgrunn i målkravet om overgang til arbeid og/eller 
utdanning er på 87 %. Resultatet er pr utgangen av 2018. Dette er et resultat som indikerer god 
oppfølgning av målgruppen. Det finnes likevel tilbakemeldinger som synliggjør et behov for å 
heve kvaliteten i arbeidet med barn og familier som har utvidet behov. God samhandling og 
kommunikasjon mellom de ulike kommunale tjenestene er i denne sammenhengen særdeles 
viktig. Hvordan tjenestene makter å ha løpende oppfølgning av plandokumentets mål og 
tiltaksdel, kap 4, er derfor svært viktig.  
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1. Innledning 

Etter vedtak gjort av Kåfjord kommunestyre i 2013, har Kåfjord kommune har bosatt 
flykninger, 10 i året. I brev av 2.11.2017 overbringer IMDI en takk for innsatsen til Kåfjord 
kommune. I samme brev opplyser IMDI om et lavere bosettingsbehov og av den grunn vil 
Kåfjord kommune ikke bli anmodet om å bosette flere. Pr i dag bosetter Kåfjord kommune 33 
personer her av 9 mindreårige. Dette antallet forventes redusert ved at de bosatte flytter ut av 
kommunen til andre steder i landet. 
Prinsippet om sektoransvar har vært til grunn i arbeidet med integrering på lik linje som for 
alle øvrige innbyggere. Dette betyr at hver tjeneste har ansvaret for tjenestetilbudet for alle 
grupper av befolkninga innenfor sitt ansvarsområde og søke samarbeid med andre 
tjenesteområder når det er nødvendig. 

2. Introduksjonsordningen 
I 2003 ble «Lov om introduksjonsordningen og norskopplæring for nyankomne innvandrere 
(introduksjonsloven)», gjort gjeldende. Lovens formål er å styrke nyankomne innvandreres 
muligheter for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet og bidra til økonomisk selvstendighet. 

Følgende elementer/føringer i introduksjonsordningen er spesielt viktig: 

 Kommunen har plikt til å tilby alle nyankomne et fulltidstilbud på 37,5 med hovedvekt på 
norsk med samfunnskunnskap.  

 Introduksjonsprogrammet skal ha som mål å gi grunnleggende ferdigheter i norsk og 
norsk samfunnsliv. Samt å forberede de nyankomne for deltakelse i yrkeslivet og/eller i det 
ordinære utdanningssystemet.  

 Ihht. introduksjonsloven skal deltakere ha tilbud om introduksjonsprogram innen 3 
måneder etter bosetting.  

 Introduksjonsprogrammet er et helårlig program, og følger arbeidslivets regler.  
 Programvarigheten er inntil 2 år med mulighet for utvidelse med 1 år etter en individuell 

vurdering. 
 Deltakere i programmet får utbetalt introduksjonsstønad tilsvarende 2G, stønaden er 

skattepliktig. De som er mellom18 og 25 år får 2/3stønad. 
 Ved ugyldig fravær foretas det trekk i stønadsutbetalingen. 
 Ved behov kan det søkes om supplerende sosialhjelp. Dette skjer etter søknad og 

individuell vurdering. 
 Deltakere skal kartlegges, og det utarbeides en individuell plan for den enkelte. Planen 

evalueres og justeres jevnlig. 
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2.1.  Nasjonale mål for Introduksjonsprogrammet  

Det nasjonale resultatmålet for introduksjonsprogrammet er at 70 prosent skal være i arbeid 
eller utdanning ett år etter avsluttet introduksjonsprogram.   
For å nå dette, må delmålet være at alle deltakere i introduksjonsprogrammet har 
språkpraksis og/eller eventuelt relevant arbeidspraksis. Med relevant arbeidspraksis menes 
praksis som vil gi deltakeren erfaring innenfor yrket hun eller han ønsker å jobbe med. 
Det skal søkes inn på grunnskole eller videregående skole etter behov, alt ettersom hva som 
vil bidra til å hjelpe den enkelte ut i ordinær jobb eller utdanning. 
 
Definisjoner 

Asylsøker: En asylsøker er en person som på egenhånd kommer uanmeldt til 
Norge og ber om beskyttelse som flyktning.  Hvis søknaden blir 
innvilget, får asylsøkeren status som flyktning.  Hvis søknaden avslås 
må asylsøkeren returnere til hjemlandet sitt, eller søke opphold på 
annet grunnlag. 

Flyktning: Overføringsflyktninger og asylsøkere som har fått innvilget asyl.  I 
Norge brukes betegnelsen ofte også om personer som har fått opphold 
på humanitært grunnlag etter søknad om asyl. 

Overføringsflyktning:
  

En person som får komme til Norge etter organisert uttak av UDI og 
FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) 

Bosetting: Overføringsflyktninger og tidligere asylsøkere som har fått 
oppholdstillatelse, bosettes gjennom samarbeid mellom staten v/IMDI 
og kommunene.  Bosetting er en frivillig oppgave for kommunene 

Familieinnvandring: Tillatelse til å bo i Norge kan gis utenlandske personer som er i 
familie med nordmenn, og utenlandske borgere med lovlig opphold i 
Norge. Familieinnvandring blir først og fremst gitt til nære 
familiemedlemmer som ektefelle, registrert partner, samboer gjennom 
to år og barn under 18 år. 

Enslige mindreårige 
flyktninger: 

Asylsøkere og flyktninger under 18 år, uten foreldre eller andre med 
foreldreansvar i Norge.  Definisjonen innebærer at også mindreårige 
som kommer til Norge med følgeperson(er) er enslig mindreårig, hvis 
følgepersonen ikke har foreldreansvar 

 

2.2. Målgruppe 

Nyankomne innvandrere med flyktningbakgrunn og som har fått innvilget oppholdstillatelse 
etter følgende kriterier:  

 Personer som har fått innvilget asyl  
 Overføringsflyktninger med innreisetillatelse  
 Innvilget oppholdstillatelse på humanitært grunnlag etter søknad om asyl 
 Familiegjenforente med personer i de ovennevnte grupper som ikke har vært bosatt mer 

enn fem år. 
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3. Kåfjord kommune, - bosetting og integrering 

3.1.  Status og utviklingstrekk 

Bosetting av flyktninger har pågått siden november 2015. Kåfjord kommune har totalt med 
familiegjenforening 43 personer med flyktningebakgrunn og familiegjenforente av disse. Av 
disse har 30 deltakere deltatt i introduksjonsprogrammet, 1 er alderspensjonist og 12 er barn.  

Oversikt over bosatte personer med flyktningbakgrunn siden november 2015 og status pr i 
dag. 

Den totale antallet bosettingen i perioden 2015  - 2019: 43 
Totalt antall som har hatt vedtak på introduksjonsprogram i perioden 2015 – 2019: 30 
Familiegjenforeninger i perioden 2015 – 2019:  2 
Antall personer i familiegjenforeninger: 9 
Antall personer som er flyttet til en ny kommune i perioden 2015 – 2018: 9 
  
Status per i dag:  
Antall personer med flyktningbakgrunn folkeregistrert i Kåfjord kommune 33 
Antall barn registrert i Kåfjord kommune pr i dag: 10 
Antall pensjonister: 1 
Antall aktive vedtak på introduksjonsprogrammet pr i dag: 16 
Antall borteboende registrert i kommunen: 6 
Det totale antallet flyktninger som bor og oppholder seg i kommunen: 27 

 

3.2.  Prognose 2019 -2021. 

Bosetting og introduksjonsprogram frem mot 2021  

Pr i dag i 2019 så er det 16 personer som har vedtak på introduksjonsprogrammet.  IMDI`s 
beslutning om at Kåfjord kommune ikke lenger skal motta nye bosettere har 
flyktningetjenesten i NAV foretatt en beregning på sannsynligheten for antall vedtak på 
introduksjonsprogram til og med år 2020. Denne beregningen viser følgende: 

 Antall personer med vedtak i introduksjonsprogrammet fra 01.02.2019 – 21.06.2019:  16 
personer. 

 Antall personer med vedtak i introduksjonsprogrammet fra 30.08.2019 er 6 personer 
 Juli 2021 vil det siste vedtaket i introduksjonsprogrammet bli ferdigstilt. 
 
Det er stor forskjell på deltakere i introduksjonsprogrammet. Familier har opparbeidet seg et 
visst nettverk via skole og barnehage/SFO, men inkludering i lokalmiljøet på fritiden for 
barna er utfordrende.  De enslige har ikke like enkelt for å danne nettverk, men de er yngre 
og er mer mobile, og det forventes at de vil gå videre til ordinær utdanning og bli selvhjulpne. 

Av barnefamiliene er det flere som trenger oppfølging og veiledning da de har barn med 
spesielle behov. Det er dannet ansvarsgrupper som møtes jevnlig, for å sørge for at de får den 
helsehjelpa og skolegangen de har krav på.  
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De bosatte får hjelp til mange gjøremål av ansatte i kommunen, som de kan gjøre selv – 
forutsatt at de får muligheten til å prøve. Dette er helt nødvendig for at de skal være 
integrerte og kunne være selvhjulpne. 

Flere vil fortsatt ha behov for oppfølging av NAV med tanke på arbeid og selvforsørgelse 
etter endt intro, da disse står langt fra arbeidslivet. 
 

3.3.  Økonomi 

Gjennom overføringer fra staten får alle kommuner får et innbyggertilskudd, som er et fast 
kronebeløp per innbygger som er registrert som bosatt i kommunen. For Kåfjord kommune er 
det budsjettert for 2019 med samlet beløp for alle innbyggere, inklusive målgruppen, på i 
overkant av 52 mill kr.  
For å støtte opp om kommunenes arbeid med bosetting og integrering gis det tilskudd til 
kommunen per bruker. De årlige utbetalingene har så langt balansert kommunens årlige 
utgifter. Tilskuddene reduseres år for år i forløpet – totalt 5 år. 
 

For regnskapsåret 2018 fikk Kåfjord kommune slike overføringer: 

Bosettingsår Tilskudd pr person Antall personer 
2018 242 000 6 
2017 172 000 8 
2016 85 000 13 
2015 71 600 6 
Husleieinntekter 1 058 523  
Inntekter totalt 2018 7 859 523 33 

 

De største utgiftspostene i 2018 var: 

Introduksjonsstønad 4 053 938,03 
Husleie 1 454 738,00 
Skyss skole/praksis 182 678,87 
Strøm 158 939,12 
Bidrag til etablering 46 197,06 
Bidrag til livsopphold (barnehage/SFO) 163 119,71 

 

Faktorer som påvirker budsjettet i 2019: 

Årlige nedtrappes tilskuddene pr bosetter uten at utgiften kan tas ned tilsvarende. Kommunen 
må derfor tilføre penger fra ordinær rammetilskudd. 

Ved utflytting til annen kommune bortfaller tilskudd. 

Det er også anledning til å søke om utvidet introduksjonsprogram, noe som vil gi merutgifter 
samtidig som integreringstilskuddet er lavere enn det bosetter får i introduksjonsstønad.   
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Hittil er det 5 stykker som har fått innvilget, ytterligere tre har søkt og vil mest sannsynlig få 
innvilget utvidet introduksjonsprogram. Denne tilleggskostnadene beregnes å være i overkant 
av 600 000, som må finansieres over kommunes budsjett. 

Utgifter til leiligheter som står tomme påvirker også budsjettet. Som ren utgift utgjør dette 
mellom 400-500 000 kroner i året. Merk at dette er kun de som står tomme.  

Det var også budsjettert med en familiegjenforening som var ventet, der inntektene ble anslått 
til å være 571 500. Den er nå avlyst, og det blir da ikke bosatt flere i det hele tatt. 

Bosettere med spesielle behov, herunder barn, medfører store lønnsutgifter. Pr nå har 
kommunen årlig utgift på kr 1 mill. for et barn i grunnskolen. Utgiften må dekkes innenfor 
rammene til oppvekstetaten.  
 

3.4.  Resultater etter deltakelse i introduksjonsprogrammet 

Lov om introduksjonsprogrammet forventer at kommunene skal oppnå resultater hvor 70 % 
av innvandrere ett år etter deltakelse i introduksjonsprogrammet skal ha oppnådd mål om 
arbeid eller utdanning, og som følge av dette være selvforsørget.  

Kåfjord kommunes resultater i perioden 2015 – 2019 for de som har avsluttet 
introduksjonsprogrammet er som følger: 

 8 personer har begynt på videregående skole 
 5 personer er begynt i arbeid 
 2 personer deltar i Kvalifiseringsprogrammet 

I perioden 2015 – 2019 er det totalt 15 personer som har avsluttet perioden i 
introduksjonsprogrammet. 13 personene har hatt direkte overgang til ordinær arbeid eller 
utdanning.  

Kåfjord kommunes resultater med bakgrunn i målkravet om overgang til arbeid og/eller 
utdanning er på 87 %.  

Vi har hatt praksisplasser i privat sektor i butikker, skole, verksted, vekstbedrift og kafé. 
Totalt 9 plasser siden 2016. I offentlig sektor har vi hatt i bibliotek, sykehjem, renhold, 
kulturskole, skole, drift. Totalt 7. 

«Alle deltakere i introduksjonsprogram og norskopplæringen skal ha en individuell plan. 
Planen skal si noe om mål med deltakerens program og opplæring, og hvilke aktiviteter og 
tiltak som må til for å nå disse. Kommunen skal revidere planen jevnlig.» 
Fra imdi.no.  
  
Samtlige deltakere i introduksjonsprogrammet har en individuell plan. Planen skal revideres 
jevnlig, eller ved forandringer i livssituasjonen. Seks av deltakerne som er elever ved 
videregående skole har pr nå ikke en revidert plan. 
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4. Mål, ansvar, handlinger  
Målet for Kåfjord kommunes integreringsarbeid er å skape en stødig og trygg start på livet i 
Norge for mennesker med flyktningebakgrunn. Kåfjord kommune skal gi de verktøyene de 
trenger til å klare seg og for å oppnå å bli inkludert i samfunnet både økonomisk og sosialt. 

For å lykkes med dette er det av avgjørende med godt tverretatlig samarbeid og at hver sektor 
er seg bevisst sitt ansvar og sitt ansvar for at det tverretatlige og –faglige samarbeidet 
fungerer. Et velfungerende inkluderingsarbeid er avhengig av at alle etater snakker sammen 
om hvordan man kan bidra inn i arbeidet. Flyktningkonsulenten skal fungere som et 
bindeledd mellom etatene og deltakerne i introduksjonsprogrammet, herunder føre de videre 
til riktig kontaktperson i.f.t. problemstilling.. Hver sektor har ansvar for å veilede og 
saksbehandle innenfor sitt kompetanseområde. Det skal brukes tolk der det er nødvendig.  
 

4.1.  Samhandling 

Introduksjonsprogrammets tilgang til praksisplasser er svært viktig for å øke kvaliteten i 
arbeidet med integrering. Det er avtale mellom flyktningetjenesten og private så vel som 
kommunale virksomheter stiller med praksisplasser. Slike avtaler vil bidra til at deltakere 
raskere vil få kombinert språkpraksis og norskopplæring, og som følge av dette få et 
introduksjonsprogram som er både helårlig og på fulltid.  Dette vil øke muligheten for at den 
enkelte deltaker får brukt tiden i introduksjonsprogrammet optimalt, og da får mulighet til å 
komme i arbeid og aktivitet dersom de får lagt et godt grunnlag. 

Introduksjonslovens §4 sier at introduksjonsprogrammet skal være på full tid og helårlig, 
altså 37,5 t/uke. Voksenopplæringa i norsk og samfunnskunnskap utgjør om lag 1/3 av fulltid. 
Resterende 2/3 må fylles med praksis og andre tiltak. Flyktningetjenesten alene kan ikke å få 
alle bosettere ut i det private arbeidsmarkedet. Kåfjord kommune må derfor stille med faste 
plasser på hvert tjenestested på f.eks. rådhuset, skolene, barnehagene, helsesenteret.  Det må 
være god dialog og et godt samarbeid om praksisplassen, om bla:   

 Hvor mange praksisplasser som til enhver tid kan tilbys. 
 Krav til praksisplassen, - arbeidsoppgaver, politiattest, språknivå, kompetanse 
 Kontaktperson som skal ta imot deltakeren, ta imot fraværsmeldinger og melde til 

flyktningkonsulent ved ev. fravær og signere frammøteliste. 
 Praksisplassens behov for oppfølgning / veiledning fra flyktningetjenesten.  
 Enhver etat har ansvar for å følge opp brukere som har krav på lovpålagte tjenester 

etaten forvalter. Vedtak og informasjon må gis med tolk, og det er etatens eget ansvar å 
sørge for tolk. 

Flyktningkonsulenten må altså hurtig kunne velge riktig praksis for de nyankomne, etter å 
laget en individuell plan i samråd med deltaker. 

Barneperspektivet 
Blant bosatte med flyktningebakgrunn finnes flere barn. I oppfølgningen av disse skal barnets 
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stemme bli hørt og barnekonvensjonen skal ligge til grunn i alle saker som omhandler barn 
og unge. 

 

4.2.  NAV-Kåfjord, flyktningetjenesten 

Flyktningkonsulent har ansvar for å forberede til bosetting, introduksjonsprogram, språk- og 
arbeidspraksis, (herunder søke politiattest til introdeltakere ved behov), samt oppfølging av 
den enkelte og av familiene, herunder bidra/støtte i å bygge opp sosialt nettverk samt 
introdusere ulike fritidstilbud for den enkelte.   

Familieoppfølging 
Flyktningetjenesten har ansvar for å bosette flyktningene med barna deres, og har disse 
arbeidsoppgavene knyttet til barn: 

 Utbetale etableringstilskudd til innkjøp av klær og utstyr. 
 Ved bosetting fra IMDi: Hjelpe dem inn i ulike fritidsaktiviteter. 
 Ved familiegjenforeninger: veilede om fritidsaktiviteter. 
 Hvis skole/barnehage ikke lykkes i å opprette et godt samarbeid med foreldrene, vil 

flyktningetjenesten bidra med å få dette i gang etter henvendelse. 
 Flyktningetjenesten kan sitte i ansvarsgruppe/basisgruppe ved behov. 

Når et barn blir født i Kåfjord, har flyktningetjenesten ansvar for å sørge for at formelle og 
økonomiske sider kommer i orden dersom foreldre har behov for bistand. 

I det daglige, etter at familien er bosatt og barna er på skole/barnehage, har ikke 
flyktningetjenesten hverken kontakt med eller ansvar for barna. Det er foreldrene som har 
ansvar for dem, samt den skolen/barnehagen de går på. I tillegg følges barna opp av 
helsesøstertjenesten. Ved behov for samarbeid med PPT, BUP, barnevern eller andre, følger 
barnehager/skoler/helsesøstertjenesten rutiner de har for videre oppfølging av barn. 
Ovennevnte instanser skal ved behov ta kontakt med flyktningtjenesten   for veiledning eller 
informasjon. Flyktningtjenesten bidrar med råd og veiledning til foreldre. Der det er 
mindreårige som har ekstra utfordringer, kan flyktningkonsulent bistå med å etablere en 
ansvarsgruppe og kan bli innkalt til møter i ansvarsgrupper ved behov. 

 
Mål: 

1 Minst 70% skal være i arbeid eller utdanning ved avsluttet introduksjonsprogram 
2 Hjelp til selvhjelp: Både enslige og familier skal få råd og veiledning til å bli selvhjulpen 

og økonomisk selvforsørget 
3 Alle som deltar i introduksjonsprogrammet, skal ha en individuell plan. 
4 Flyktningkonsulent og øvrige veiledere i NAV skal samarbeide om å få relevante 

arbeidsrettede introduksjonsprogram til den enkelte 
5 NAV prioriterer bruk av tiltak til deltakere i introduksjonsprogrammet og arbeidssøkende 

flyktninger etter endt introduksjonsprogram. 
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6 Øvrige veiledere i NAV skal delta i et samarbeid om den enkelte deltaker tidligst mulig i 
programmet 

7 Øvrige veiledere i NAV skal bistå i kartlegging av den enkelte deltaker gjennom NAVs 
behovs- og arbeidsevnevurdering 

 

4.3.  Oppvekst, barn og familie 

Skole og barnehage er viktige arenaer for læring av språk og integrering av barn og deres 
familier. Det er viktig at barn starter i barnehage og skole så raskt som mulig ved ankomst til 
kommunen. FNs barnekonvensjon om barns rettigheter har betydning for barn og unge i 
Kåfjord kommune. Som en del av den nasjonale satsningen «Sjumilssteget» skal Kåfjord 
kommune ha helhetlige, gode og tverrfaglige innsatser for å sikre barn og unges rettigheter i 
kommunen. 

Oppvekstetaten har ansvar for å: 

 Kvalitetssikre rutiner og økonomi når det kommer til barnehage og grunnskole, i tillegg til 
kartlegging, saksbehandling og oppfølging av den enkelte både i barnehage og 
grunnskole.  

 Sørge for at elever fra språklige minoriteter som omfattes av opplæringslovens § 2.8 får 
innfridd sin rett til særskilt språkopplæring. 

 I samarbeid med Troms fylkeskommune klargjøre ansvarsfordelingen i forhold til å 
planleggingen- og oppretting av videregående opplæringstilbud sett på bakgrunn av 
dagens og fremtidens behov.  

 Ha dialog med foreldre med barn i barnehage/skole. 
 Tilby praksisplasser for introduksjonsdeltakere i skoler og barnehager. Oppvekst har 

ansvar for å melde inn ledige praksisplasser til flyktningetjenesten. 
 

 Mål 

1 Et pedagogisk tilrettelagt tilbud for minoritetsspråklige barn som bidrar til rask og god 
integrering. 

2 Styrke barnets sosiale og språklige ferdigheter gjennom et godt samarbeid mellom 
skole/barnehage og hjem. Samarbeidet skal bygge på gjensidig forståelse og respekt for 
hverandres kulturer.   

3 Bidra til å styrke samarbeidet mellom foreldre  og skole/barnehage ved å formidle 
informasjon på en slik måte at foreldrene forstår. 

4 Barnehagen/skolen skal sikre at barn med flyktningebakgrunn inkluderes i alle aktiviteter 
på lik linje som øvrige barn 

5 Minoritetsspråklige barn og unge skal i størst mulig grad plasseres i aldersriktig klasse 
når de kommer til kommunen. 

6 Barnehagen/skolen skal møte foreldre til minoritetsspråklige barn med samme 
forventninger som øvrige foreldre, bla deltakelse i foreldremøter, dugnader og lignende 
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4.4.  Voksenopplæring 

Voksenopplæringen har 2,6 årsverk, og følgende hovedansvarsområdet overfor 
fremmedspråklige: 

 Ansvar for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne personer som er bosatt i 
kommunen. 

 Grunnskoleopplæring for voksne etter §4A-1 i opplæringsloven. 
 Spesialundervisning for voksne etter §4A-2 i opplæringsloven. 
 Delta i arbeid med utforming av individuell plan på det som angår voksenopplæringens 

ansvarsområde. 

Mål 

1 Elever med lite skolebakgrunn skal få tilbud om systematisk og rask opplæring, eks 
gjennom tiltak som spesialundervisning, særskilt språkopplæring o.l. 

2 Sørge for godt samarbeid mellom ansatte i VO og NAV ved å ha to faste samarbeidsmøter i 
måneden. Ledernivået skal i størst mulig grad delta. 

  
 

4.5.  Helse og omsorg 

Alle innbyggere i kommunen skal ha et likeverdig helsetilbud. Det er grunn til å tro at det er 
spesielle utfordringer i å sikre at flyktninger og innvandrere i kommunen får et likeverdig 
helsetilbud. Det avhenger både av at de får kunnskap til å nyttiggjøre seg de tilbudene som er 
og at ansatte i helsesektoren har kompetanse i flerkulturell forståelse slik at flyktninger blir 
møtt på en god måte. 

Etaten har ansvar for: 

 At samhandling mellom forskjellige avdelinger innenfor fagfeltet fungerer så optimalt som 
mulig, det være seg samhandling mellom helsesøster, lege, psykiatritjenesten og 
hjemmetjenesten. 

 Å veilede den enkelte i forhold til krav om for eksempel hjelpemidler. 
 Å kvalitetssikre rutiner, kartlegge behov for helsehjelp og administrasjon av enkeltvedtak. 
 Tilby praksisplasser for introduksjonsdeltakere i sykehjem og PU-tjenesten. Melde inn 

ledige praksisplasser til flyktningetjenesten. 
 Etaten skal bidra til, i et folkehelseperspektiv, at det blir gjort rede for ulike 

helsefremmende (og sosiale) tilbud som finnes i kommunen 

Mål 

1 Gjennomføre helsekartlegging av hver enkelt bosetter. Psykisk helse skal vektlegges. 
2 Aktiv deltakelse i tverretatlig samarbeid mellom helse, NAV og voksenopplæring 
3 Informere og veilede innbyggerne med flyktningebakgrunn om kommunens tjeneste- og 

hjelpetilbud om fysisk og psykisk helse 
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4.6.  Drift- og utvikling 

Etaten har ansvar for: 

 Vaktmestrene skal befare leilighetene før de tas i bruk, og ha tilsyn med bl.a. 
brannsikkerhet.  

 Være en aktiv enhet når det kommer til møblering av leiligheter. 
 Bidra med råd, veiledning og praktisk støtte vedrørende leiligheter. 
 Tilby praksisplasser for introduksjonsdeltakere innen de praktiske fagene, (vaktmester, 

uteseksjonen, renhold o.l) Melde inn ledige praksisplasser til flyktningetjenesten 

Mål 
1 Gi informasjon om kommunens tjeneste og oppfølgning i forbindelse med 

samfunnssikkerhet og beredskap 
2 Gjennomføre informasjons- og veiledningstiltak om brannsikkerhet i hus og hjem. 
3 Ha praksis- og språkplasser bl.a. innenfor vaktmester – og renholdstjenesten.   

 

4.7.  Kultur 

Det er en målsetting å opprettholde og utvikle et mangfoldig kulturtilbud, både for å ivareta 
«kåfjordkulturen», og for å kunne tilføre elementer av ens egen kultur.  I «kåfjord-kulturen» 
inngår også det samiske og kvenske perspektivet, (tre stammers møte). Støtteordninger og 
mulige samarbeidspartnere til lag og foreninger som ønsker å arbeide med mangfoldstiltak 
må synliggjøres.  Lokale lag og foreninger må gis mulighet til å informere flyktninger om 
egen virksomhet, med tanke på å stimulere til rekruttering/frivillig arbeid. 

Det løpende samarbeidet mellom kulturkonsulent og flyktningekonsulent er viktig faktor for at 
personer, spesielt barn og unge, lykkes i å bli inkludert i lokalsamfunnet også på deres fritid. 

Mål 
1 Personer med flyktningbakgrunn skal oppleve at kulturtilbudene er tilgjengelig og skaper 

trivsel og mangfold 
2 Samarbeide med frivillige organisasjoner og friluftsråd for å stimulere for å inkludere 

personer med flyktningebakgrunn i  ulike frivillig kultur-, idretts og uteaktiviteter. 
3 Samarbeide med kommunens barne-/ungdomsklubb og andre lag/ foreninger for å 

stimulere til økt inkludering av personer med flyktningbakgrunn. 
4 Bruke kommunens barnas kommunestyre og ungdomsråd til å drøfte tematikken rundt 

inkludering og få innspill på hva man kan forbedre og hvordan. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/978 -39 

Arkiv: F30 

Saksbehandler:  Einar Pedersen 

Dato:                 18.09.2018 

 
 

Særutskrift 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
44/18 Kåfjord kommunestyre 27.09.2018 

 

Bosetting / integrering, mål og tiltak for Kåfjord kommune 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Vedlegg 
1 Integrering og bosetting, mål og tiltak Kåfjord kommune 
2 Brev fra dep til landets ordførere 

 
 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 27.09.2018  

Behandling: 
Eva Torill Skogstad SP: Positivt at det er jobbet med planen, men planen er uklar og for dårlig, 
blanding mellom informasjon, plan og saksopplysninger. Viktig med mål og visjoner, 
inkludering, fritid, rettigheter, språk, relasjoner og utfordringer. 
Planen må gjelde alle typer innvandring. 
Tor Mikalsen MDG: Tolkes ikke som en plan etter overskriften, bør se på f.eks. Nordreisa 
kommune sin plan. Viktig med integreringsplan. 
Ordfører Svein Leiros: Vår kommune ble lurt, ble oppfordret til bosetning av flyktninger, startet 
med å bygge boliger til flyktninger, så kom det endring der små kommuner ikke fikk ta i mot 
flere flyktninger. 
Rådmann Einar Pedersen: Det er ment at flyktninger skal få tjenester fra vanlig apparat, som 
øvrige innbyggere. Må nedstyre siden introduksjonsperioden er over, kommunen må bemanne 
etter behov. 
 
Bjørn Inge Mo AP kom med følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes. Planen kompletteres slik at den er mer helhetlig. 
 
Votering: 
APs utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Saken utsettes. Planen kompletteres slik at den er mer helhetlig. 
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Rådmannens innstilling 
Saken tas til orientering. 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
Kåfjord kommune har siden høst 2015 etter vedtak i kommunestyret årlig bosatt omlag 10 
flyktninger pr år. Bakgrunn for vedtaket var et stort antall flyktninger i asylmottak med innvilget 
oppholdstillatelse som ventet på å få flytte til en kommune. Situasjonen ble fulgt opp med sterke 
anmodninger fra departement og direktorat om at kommunene frivillig meldte seg som 
bosettingskommune. 
 
Denne situasjonen endret seg brått i 2017 ved færre ankomster til landet. Det ble iverksatt 
nedstyringstiltak som fikk umiddelbare praktiske følger, bla ved at asylmottaket i Olderdalen ble 
avviklet på svært kort tid. Tidlige i 2018 meldte IMDI at Kåfjord kommune sammen med en 
rekke andre kommuner ikke lenger var aktuell som bosettingskommune. Bakgrunnen for 
beslutningen var vesentlig færre flyktninger til landet, direktoratet ville heller prioritere tildeling 
av bosettere til større kommuner.  
 
I forbindelse med gjennomføringen av vedtaket om bosetting har kommunen ansatt en konsulent 
i 100 % stilling som har koordinert integreringsarbeidet. Samarbeidet og ansvarsforhold mellom 
ulike enheter i kommunen er avklart, jfr. bla vedlagte dokument Bosetting / integrering, mål og 
tiltak for Kåfjord kommune. 
 
 
Vesentlige utfordringer knyttet til bosetting er bolig og arbeid. For å ytterlig styrke arbeidet opp 
mot arbeidsgivere har kommunen ansatt en arbeidskoordinator i prosjektstilling. Stillingen er 
finansiert gjennom tilskudd. 
I forbindelse med bolig har kommunen etter en anbudsrunde gjort en avtale med en privat aktør. 
Avtalen forutsetter bygging av 16 leiligheter, hvorav kommunen garanterer for leieinntekter for 8 
av leilighetene. Det gjenstår å bygge de 4 siste leilighetene. Avtalen muliggjorde tilskudd fra 
Husbanken. I september 2018 er situasjonen slik at 2 eller 3 leiligheter som kommunen 
garanterer for står ledige. Husleien for disse må i sin helhet dekkes av Kåfjord kommune. 
 
Vedrørende grunnskoleopplæring har Kåfjord kommune et samarbeid med Nordreisa kommune. 
Pr i dag er det en elev som får grunnskoletilbudet i Nordreisa. Bakgrunnen for samarbeidet er 
antallet elever.  
 
Bosettingen har medført familiegjenforening, så langt har det medført en vekst på 12 personer 
totalt. Noen av våre nye innbyggere har som andre spesielle behov. Alle får tilbud innenfor VO, 
barnehage og grunnskole. Det viser seg at det ikke gis tilskudd for nyankomne med spesielle 
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behov som ikke har vært innom mottak. Kåfjord kommune får tilskudd til et barn med spesielle 
behov, i overkant av 1 mill kr. pr år. Barnet tett oppfølgning med spesialpedagoger og assistenter 
i skole/SFO. Et annet barn som ikke har vært innom mottak, men har samme behov for 
oppfølgning må i sin helhet dekkes av kommunen.  

Vurdering 
Kåfjord kommune har så langt lyktes rimelig godt i arbeidet med integrering. Det er en 
målsetting i introduksjonsordning om et resultat på 70 % for overgang til arbeid eller utdanning. 
Kåfjord kommune har levert et resultat på 80 %. 
Underveis i arbeidet har det i organisasjonen oppstått ulike problemstillinger om 
oppgaveløsningen. Disse har blitt løst selv om det ikke alltid har vært full enighet om dette. 
 
I og med at Kåfjord kommune ikke lenger skal bosette flere flyktninger er det nødvendig med 
endringer i forhold til redusert behov. Bla vil stillingsstørrelsen for konsulenten reduseres, og 
eventuelt fra 2020 helt opphøre. Ressursinnsatsen på voksenopplæringen vil fremover også 
tilpasses situasjonen med stadig færre brukere. 
Problemstillinger i forhold til kommunens forpliktelse for å dekke opp for husleien for de 8 
leilighetene vil administrasjonen utrede dette nærmere og eventuelt fremme sak om dette for 
politisk behandling. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2016/494 -7 

Arkiv: 056 

Saksbehandler:  Einar Pedersen 

Dato:                 02.04.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
4/19 Administrasjonsutvalg 11.04.2019 
16/19 Kåfjord kommunestyre 23.04.2019 

 

Omorganisering av IKT-samarbeidet i Nord-Troms 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Vedlegg 
1 Samarbeidsavtale IKT v4 
2 Vedtekter_v4 
3 Et forpliktende IKT samarbeid (1) 
4 Høring Fagforbundet Nordreisa 
5 Tillitsvalgtes foreløpige uttalelse til endring av IT samarbeidet Storfjord 
6 Innspill Skjervøy 
7 Innspill Kvænangen 
8 Høring IKT Kåfjord 

 
 

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg- 11.04.2019  

Behandling: 
Det ble delt ut innspill fra Delta og Fagforbundet, datert 10.04.19 
NITO tok opp spørsmål i saken på vegne av NITO, Delta m.fl. Spørsmålene ble besvart. 
 
Administrasjonsutvalget fremmet nytt tilleggspunkt: 
Nytt pkt 11: Kåfjord Administrasjonsutvalg ber RU ta initiativ til at Lyngen kommune 
også blir med i det videre IKT-samarbeidet. 
 
Rådmannens innstilling, med tilleggspunkt 11, ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
Administrasjonsutvalget anbefaler at kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 

1. Kåfjord Kommunestyre godkjenner Samarbeidsavtale og vedtekter tilknyttet NorIKT. 
 

339



2. Samarbeidet organiseres som et tjenestesamarbeid ihht §27 i gjeldende kommunelov og 
3. § 19-1, “Kommunalt oppgavefellesskap”, i ny kommunelov. 

 
4. Skjervøy kommune blir administrasjonskommune. 

 
5. Kommunestyret ber rådmannen videredelegere myndighet til 

administrasjonskommunen for de oppgaver som skal utføres og avgjørelser som skal 
treffes ihht samarbeidsavtalen. 

 
6. Alle lønnsutgifter til felles IKT-ansatte og utgifter knytta til datasenteret i Olderdalen 

fordeles etter 40/60-prinsippet. Utgifter som kan henledes til enkeltkommune(r), dekkes 
ikke av samarbeidet. 

 
7. Ny organisering trer i kraft 1.1. 2020, forutsatt likelydende vedtak i alle 5 

samarbeidskommuner. 
 

8. Rettigheter for ansatte i en ny organisering vil følge regler for 
virksomhetsoverdragelse, i arbeidsmiljøloven §16. Før iverksettelse skal ansattes 
rettigheter nedfelles i egen avtale. 

 
9. Fram til ny organisering trer i kraft, skal det arbeides med organisasjonsutvikling blant 

IT- ansatte høsten 2019. Skjervøy kommune søker på vegne av alle deltakerkommuner 
om OU-midler til dette. 

 
10. Ny organisering skal evalueres etter to år. 

 
11. Kåfjord Administrasjonsutvalg ber RU ta initiativ til at Lyngen kommune også blir 

med i det videre IKT-samarbeidet. 
 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Administrasjonsutvalget anbefaler at kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 

1. Kåfjord Kommunestyre godkjenner Samarbeidsavtale og vedtekter tilknyttet NorIKT. 
 

2. Samarbeidet organiseres som et tjenestesamarbeid ihht §27 i gjeldende kommunelov og 
3. § 19-1, “Kommunalt oppgavefellesskap”, i ny kommunelov. 

 
4. Skjervøy kommune blir administrasjonskommune. 

 
5. Kommunestyret ber rådmannen videredelegere myndighet til administrasjonskommunen 

for de oppgaver som skal utføres og avgjørelser som skal treffes ihht samarbeidsavtalen. 
 

6. Alle lønnsutgifter til felles IKT-ansatte og utgifter knytta til datasenteret i Olderdalen 
fordeles etter 40/60-prinsippet. Utgifter som kan henledes til enkeltkommune(r), dekkes 
ikke av samarbeidet. 
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7. Ny organisering trer i kraft 1.1. 2020, forutsatt likelydende vedtak i alle 5 

samarbeidskommuner. 
 

8. Rettigheter for ansatte i en ny organisering vil følge regler for virksomhetsoverdragelse, i 
arbeidsmiljøloven §16. Før iverksettelse skal ansattes rettigheter nedfelles i egen avtale. 

 
9. Fram til ny organisering trer i kraft, skal det arbeides med organisasjonsutvikling blant 

IT- ansatte høsten 2019. Skjervøy kommune søker på vegne av alle deltakerkommuner 
om OU-midler til dette. 

 
10. Ny organisering skal evalueres etter to år.  

 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Bakgrunn: 
Alle Nord-Troms kommunene inngikk en avtale om IT-samarbeid i 2005. Samarbeidet er 
hjemlet i §27 i kommuneloven. Rådmannsutvalget er styringsgruppe. Samordningen skulle da 
føre til: 
• Effektivisere IKT-Drift 
• Redusere framtidig investeringskostnader innen IKT 
• Motvirke framtidig økninger av driftskostnader 
• Beholde/utvikle IKT kompetanse i kommunene 
• Motvirke press i retning av kommunesammenslåing 
• Være i forkant av utviklingen 
 
Det ble avsatt et rom for maskiner i Olderdalen, og det ble satt opp utstyr for lagring, strøm, 
aggregat, UPS, brannmur og noe utstyr for å kjøre virtuelle maskiner. Domenekontrollere ble 
satt opp med et helt nytt domene «NORDTROMS» og en brukerdatabase ble således felles for 
hele Nord-Troms. Denne felles brukerdatabasen har vist seg å være viktig. Denne brukes fortsatt 
også i dag. Det er denne løsningen alle nye systemer bygger på nå. 
 
Etter hvert som kommunene trengte oppgradering lokalt, ble løsningen å benytte seg av det 
sentrale felles domene «NORDTROMS», og datasenteret i Olderdalen. Dette ble tatt i bruk i full 
skala i 2008. I tillegg ble det innført e-post løsning, filservere, radius servere og webservere. 
Etter hvert har alle kommunene begynt å bruke NORDTROMS som løsning og dette har bare 
økt gjennom de siste 10 årene. I dag har vi en økning av tjenester som aldri før. 
 
Datasenteret i Olderdalen har vært bindeleddet i hele samarbeidet i regionen, det er derfor en 
viktig komponent. Datasenteret i Olderdalen driftes billig, og har en viktig infrastruktur 
implementert. 
  
Selv om samarbeidet er kommet langt, har kommunene et forbedringspotensial. Ofte er det et 
behov for å prioritere mellom nye systemer, eller vedlikeholde tidligere innførte systemer. Det 
er en stor økning av systemer som ønskes brukt, også på områder hvor IKT aldri har vært nyttet 
før. 
Selv om man benytter prosjektledere for innføring av nye systemer, skal disse systemene 
vedlikeholdes og driftes. Ofte har det endt med at avdelinger må ansette egne personer. Det 
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innføres flere nye systemer, og også i skolene har man måttet finne egne ressurser. Teknisk har i 
noen kommuner ansatt egne folk for kartsystemer. Dette viser at det er behov for en smartere 
jobbing på IKT-siden. 
 
Samarbeidet utlyste en lederstilling i 2014, og det har vært jobbet systematisk for å få til en god 
struktur i samarbeidsprosjektene. Det er innført mange forskjellige løsninger som ansatte i de 
forskjellige kommuner forholder seg til. 
 
Samarbeidet har i dag en rekke felles hjelpemidler for å holde en viss struktur i organisasjonen: 
 
• Helpdesk 
System for varsling av feil på datasystemer, datamaskiner, pads, telefoner, ALT. 
Saksbehandlings- og dokumentasjonssystem for IKT. 
• Intern 9090 telefonen 
Mellom 08.00 og 16.00 er det opprettet en felles vaktordning. 1. linje som rullerer fra kommune 
til kommune hver uke. Ansatte kan ringe for å få hjelp, det blir da fjernstyring av 
problemmaskin ved hjelp av TeamViewer. 
Felles vaktkalender for kommunene er opprettet til bruk hele året og i ferietider. 
• Ansvarsliste 
De fleste systemer er fordelt på to personer i samarbeidet. Disse personene skal samarbeide om 
fagsystemets drift. Når det blir feil, blir disse eller den personen som har hovedansvaret varslet 
gjennom helpdesk systemet. 
• Faste møter 
Hver onsdag kl 12.00 er alle IKT ansatte i møte. Det blir diskutert IT problemer, nye og gamle 
løsninger. Forskjellig problematikk blir gjennomgått. Forskjellige tips og triks blir utvekslet. 
• Varslingsliste 
Ved store feil, har IKT en varslingsliste hvor berørte parter blir varslet først. IT problemer 
relatert til helse er ofte den viktigste saken for IKT avdelingen. 
• Prioriteringsliste 
Om det skulle oppstå flere feil samtidig, vil denne listen si noe om hvilken feil som skal 
prioriteres. Alle problemer blir uansett vurdert fra sak til sak. 
• Endringsfrys 
Viss tid før ferier skal det ikke endres på systemer. Endringer fører ofte til at ting ikke fungerer 
og oppleves som feil. På denne måten oppleves systemer mer stabil. 
• Valg av skyløsninger 
I enhver ny løsning, vurderes sky løsninger. Skyløsninger av type "SaaS" og Apps for 
håndholdte enheter koster mer, men er besparende for kommunen. Mange skyløsninger baserer 
seg på "IaaS" men disse må likevel driftes av IKT folk i kommunen og er ikke besparende. 
 
Kommunene har med disse løsningene greid seg bra over flere år, men behovet for veiledning 
og hjelp øker fort når vi begynner å ta i bruk flere og flere produkter. Behovet for intern kursing 
er sterkt økende. Det settes inn over 1000 stk nettbrett i skolene bare det neste året. Disse 
produktene krever også vedlikehold. Det innføres også nye verktøy og systemer for sikkerheten 
i organisasjonen. Antallet produkter øker stadig, og hver ansatt har ca 2 enheter hver, dvs. PC, 
mobiltelefon og eventuelt nettbrett. I dag administreres Ca 1300 datamaskiner, 600 
mobiltelefoner og 400 nettbrett. Det eksisterer ca 2300 mailbokser for ansatte. 
 
Innføring av velferdsteknologiske løsninger medfører også mer behov for it-teknisk kompetanse 
og kapasitet.  Økningen av antall produkter setter større krav til bedre infrastruktur og mye 
bedre trådløst system i kommunale bygg. 
  
Dagens utfordringer: 
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• Forskjellige innkjøp og vraking av systemer 
Det blir prioritert å kjøpe inn systemer som ingen andre har, som igjen ikke blir brukt. 
Samme modeller blir kjøpt inn i alle kommunene bare for test, unødvendig mye utstyr blir 
liggende i hyller rundt omkring. For liten erfaringsutveksling mellom kommuner før innkjøp 
foretas. Noen  liker HP og Dell, andre liker Apple, istedenfor å tenke på funksjonalitet. 
• Feil tidsbruk og prioritering 
Mange IT ansatte bruker mye tid på de samme tingene. Det bør være mulig å fordele hvilke ting 
man skal bruke tid på. 
• Lite spisset kompetanse på områder 
Når alle skal kunne alt, blir det lite effektivt feilretting ved litt mer kompliserte feil. Eller det må 
leies inn konsulenter unødvendig. 
• Unødvendig utstyr lokalt i rådhus som må vedlikeholdes. 
Når samme muligheter finns i datasenteret eller sky, velger man likevel å ha ting lokalt i Rådhus 
eller andre lokasjoner lokalt. Det utvides og bygges ofte lokale løsninger i hver kommune, uten 
å tenke på samarbeid eller sky. 
• Effektivitet 
Det er liten mulighet for å måle effektivitet, men det er grunn til å tro at det ligger et potensiale 
her. 
• Liten kontroll med hvem som er på jobb og hvem som har fri. 
I vårt felles system, setter vi ofte saker over til personer som er borte eller er syk. 
Eller personer som ikke møter på jobb. Vi har heller ikke en kontroll på hvem som har ferie når, 
i de forskjellige kommunene. Styring på regionens IT ansatte er for dårlig. 
• Strukturert arbeid med dokumentasjon 
IKT ansatte i regionen er for dårlig å dokumentere systemer og gjentatte rutiner. Brukes mye tid 
gjentatte ganger å finne ut hva ble gjort sist feilen oppstod. 
 
IKT-området er teknisk vanskelig og er stadig i utvikling. Samtidig har IKT etter hvert blitt 
selve livsnerven i den kommunale drifta. Og den spiser en stadig større andel av budsjettene. 
Hvordan drifte mer effektivt og tidsriktig? Rådmannsutvalget i Nord-Troms ba i 2016 IKT-leder 
gjennomføre ei evaluering av dagens organisering av IKT, noe som resulterte i rapporten «Et 
mer forpliktende IKT samarbeid». Rapporten anbefalte to viktige endringsforslag: 
 
 Alle IKT-ansatte skal være ansatt i samme organisasjon for å støtte opp om en mer helhetlig 

IKT-tjeneste. 
 Det bør være kortest mulig vei fra bosted til jobb/oppmøtested. 
 
Dagens organisering: 
 
Som kartet viser, har den enkelte IT-leder to ledere å forholde seg til: rådmannen i sin kommune 
og den interkommunale IKT-lederen. Dette setter den kommunale IT-lederen i en skvis, der man 
på den ene siden skal arbeide med interkommunale oppgaver, men på den annen side skal utføre 
oppgaver som er særskilte for sin kommune. Ulikt regelverk og ulike rammebetingelser 
forsterker ytterligere denne tosidigheten. 
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Ny organisering 
 
Dagens IKT-samarbeid er organisert som et §27-samarbeid- nytt forslag hjemles på samme 
måte, men hovedforskjellen er at alle ansatte som er tilknytta IT-avdelingene i de 5 
samarbeidskommunene forslås samla i én kommune, jfr modell under. 
 

 
Foreslått organisasjonsmodell innebærer at alle ansatte arbeider i en pool, og arbeidsoppgaver 
delegeres og administreres av IKT-leder. Den største kommunen med det største antallet 
kommunalt ansatte og brukere vil ha et større behov for den felles arbeidskrafta enn en mindre 
kommune. I dag er det ikke slik at antall IKT-ansatte i hver kommune står i forhold til størrelsen 
på kommunen. Dagens system kan altså innebære at den minste kommunen, Kvænangen, 
sponser de andre med IKT-arbeidskraft. På den annen side kan Kvænangen med dagens system 
med rette legge beslag på egenfinansiert arbeidskraft – med ny organisering vil ressursene styres 
etter omforente prioriteringer på et overordna nivå. Om en kommune ønsker særegne IKT- 
ressurser på enkeltområder, vil de ikke være en del av IKT-avdelinga. Slik er det til en viss grad 
i dag også. Flere av kommunene har ansatte med et begrensa IKT-ansvar, for eksempel i    
skolene. 
 
Det er viktig å påpeke at forslaget til organisasjonskart er satt opp i henhold til gjeldende 
kommunelov. For §27-samarbeid vil det være ei overgangsordning på 4 år for å rigge samarbeid 
etter den nye kommuneloven, som trer i kraft oktober 2019. §27-samarbeid endres til 
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«kommunalt oppgavefellesskap» og hjemles i §19-1. Et slikt oppgavefellesskap har et politisk 
representantskap som øverste organ. Hver deltakerkommune skal være representert med minst 
ett politisk oppnevnt medlem. Representantskapet kan opprette andre organer til styring av 
oppgavefellesskapet. Det anbefales at IT-samarbeidet tar omstillinga gradvis, slik at en avventer 
med å oppnevne politisk representantskap til at den nye organiseringa har fått gått seg til. 
 
Forslag til ny organisering forutsetter at reglene for virksomhetsoverdragelse trer inn, jfr 
Arbeidsmiljølovens § 16. Dette betyr bl a at arbeidstakernes rettigheter og plikter i sin 
opprinnelige kommune overføres til ny kommune/arbeidsgiver. Det må påregnes at endringa vil 
medføre noen økte lønnskostnader, da kommunene lønner sine IT-ansatte noe ulikt. Når alle skal 
høre til samme organisasjon, vil det være behov for harmonisering av lønnsnivå basert på 
ordinære prinsipp som kompetanse, ansiennitet og ansvar. 
 
Økonomi – IKT-regnskap for kommunene (2017) 
 
Dagens utgifter på IKT-området i hver kommune, jfr tabell nedenfor.: 

Kommune Kvænangen Skjervøy Storfjord Kåfjord Nordreisa Sum 
Lønnskost 1 036 239 1 029 024 1 246 509 1 219 036 1 313 000 5 843 808 
Stilling 1,5 2 1,7 2,0 2,3 9,2 årsverk 
Regnsk. tot 
inkl lønn 

 
5 432 298 

 
3 353 436 

 
2 738 521 

 
2 438 793 

 
4 925 633 

 
18 888 681  

 
Det totale regnskapet viser hva hver kommune brukte på IKT tjenester i 2017. Tallene er hentet 
ut fra ansvaret for IKT i hver kommune. Det kan være noe forskjell i hvordan hver kommune 
fører lønnsutgifter, jfr. innspill fra Kvænangen kommune. Tallene ovenfor inkluderer lønn, 
lisenser, servermaskiner, utstyr, programmer, drift av datasenter og linjekostnader. Kommunene 
betaler i tillegg lisenser for en rekke fagprogrammer, en økende utgiftspost etter hvert som ny 
programvare tas i bruk. Eksempler på slike er Familia (brukes av barnevernet), Schooler (brukes 
av skolene), KF Kvalitetsstyring/Compilo (internkontrollsystem) og Visma Flyktning. 
 
Økonomioversikten ovenfor dekker heller ikke særskilt IKT- arbeidskraft knyttet til for 
eksempel skole og kartsystem, altså personer med spesifikke IKT-oppgaver innenfor egne 
virksomheter og som ikke jobber opp mot felles infrastruktur og datasenter. 
De totale lønnskostnadene for alle kommuner er på kr 5 843 808 jfr tabell ovenfor. Fordeles 
lønnskostnadene etter ordinært 40/60-prinsipp, får en følgende fordeling (ant innbyggere pr 
1.1.18): 
 

Nordreisa Skjervøy Kåfjord Storfjord Kvænangen 
4944 2925 2132 1856 1224  

Kr 1 792 714 kr 1 251 553 kr   1 038 974 kr   964 994 kr  795 590  
 
Det understrekes at kostnader som fordeles i samarbeidet er lønnskostnader for felles IKT-
ansatte (tilsvarer lønnsposter i den enkelte kommune på ansvar 140). I tillegg fordeles kostnader 
til felles datasenter som i dag: 
 
Utgifter u/moms + 2 466 920,- 
Interkommunalt ansatte 150% - 1 297 593 
Programvare server, databaser, div. - 392 627 

Serviceavtaler - 116 325 
Konsulenter - 90 007,- 
Nettverksløsninger - 83300,- 
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Fordringer fra tidligere år 2011 og 2012. - 284 713,- 

Diverse hotell, samband, konf. - 11 678,- 
Drift av datasenteret, Lagringsløsning og hoster. - 190 677,- 

 
Til sammen brukte de 5 kommunene 17,6 millioner på IKT i 2017. I tillegg kommer altså en 
rekke lisenser og lønnsutgifter til ansatte med et visst IKT-ansvar innenfor spesifikke tjenester. 
IKT utgjør derfor en vesentlig andel av hver kommunes budsjett, og det er stadig økende. 
 
Intensjonen med en helhetlig IKT-struktur vil økonomisk sett være å få bedre kontroll på 
utgiftene ved at de samles på ett sted. Ei slik sentralisering av økonomien vil også være et bedre 
utgangspunkt for å gjøre felles innkjøp av både hardware (pc, nettbrett, telefoni, smartboard, 
velferdsteknologi osv) og software (programvare, lisenser mm). Siden kommunene også har et 
felles innkjøpssamarbeid, bør forholdene ligge til rette for felles innkjøp og felles rammeavtaler. 
 
Hver kommune bærer egne kostnader til alle IKT-utgifter unntatt lønn og utgifter gjengitt i 
tabellen ovenfor. 
 
Overhead: Ved en omorganisering hvor en kommune skal administrere hele tjenesten, må 
administrasjonskommunen ha dekt noe av kostnadene. Dette kalles ofte overheadkostnader og 
utgjør 2 % av totale lønns og pensjonskostnader. Ved dagens organisering påløper bare 
overheadkostnader for felles IKT-leder. 
 
Oppsummering ny organisering: 
 
 Organisering etter ny kommunelov med opprettelse av politisk representantskap 

gjennomføres innenfor 4 års overgangsordning, men ikke før tjenesten er implementert og 
drifta er over etableringsfasen. 

 §27-samarbeid med administrasjonskommune – alle IKT-ansatte tilsatt i samme kommune 
med én felles leder (virksomhetsoverdragelse) 

 Distribuert modell – de ansatte har oppmøtested og kontor i de kommunene de er 
hjemmehørende i. Ved tilsettinger skal det tas hensyn til at det skal være IKT-ansatte til 
stede i alle kommuner. 

 Utgifter til lønn og fellesutgifter som i dag administreres fra Kåfjord (datasenteret) fordeles 
etter 40/60-prinsippet. 

 Utgifter til IKT som ikke inngår i fellesløsninger, må dekkes av den enkelte kommune. 
 

Vurdering 
I en omorganiseringsprosess vil det i en oppstartsfase være behov for å ruste opp 
organisasjonen, slik at den kan fungere som én enhet. Derfor foreslås det at det søkes om OU- 
midler for å få bistand til organisasjonsbygging. Det vil også være behov for å få på plass mange 
formaliteter rundt de ansattes tilsettingsforhold og rettigheter, og det vil være behov for å få på 
plass rutiner. I tillegg må kommunene med sine mange ansatte være forberedt på at den enkelte 
kommune ikke kan bruke de IKT-ansatte ut i fra egne behov, men at det er felles prioriteringer 
som gjelder. 
Digitalisering, teknisk utvikling og forventninger fra både innbyggere og stat er så omfattende at 
det vil være vanskelig å drive et slikt kontinuerlig utviklingsarbeid som enkeltkommune. Det 
anbefales derfor at IKT gjennom foreslått organisering styrkes som en enhetlig organisasjon. 
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Intensjon 
Samarbeidskommunene Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen skal samarbeide om 
IKT tjenester som vil gjøre regionen mer attraktiv og robust.  Samarbeidet skal etterkomme 
fremtidige krav fra samfunn og sentrale føringer. Samarbeidet skal jobbe for å gjøre regionen 
fremtidsrettet, og det skal legges langsiktig planer for å lage en stabil og moderne region. 
Samarbeidet kalles heretter «NorIKT». NorIKT skal sikre at samarbeidskommunene har 
tilfredsstillende og like tjenester knyttet til IKT.  
 
NorIKT skal bidra til at kommunene når følgende mål: 

 Kostnadseffektiv utførelse av tjenester 
 En tjeneste med god service og tilgjengelighet 
 Moderne og effektive løsninger 
 Økt kvalitet, felles ressurser og høy faglig kompetanse 
 Redusert sårbarhet i tjenesteytingen 
 Utvikle tjenester i tråd med sentrale føringer og samfunnskrav 
 Bedre kost/nytte vurderinger 
 Behovsprøvd initiering av prosjekter 

 

Formål 
Formålet med avtalen er å sikre gode tjenester til deltakerne i samarbeidet.  
Avtalen skal også regulere administrering og økonomiske bindinger i samarbeidet. 
Denne avtalen kan endres dersom minst én av kommunene i samarbeidet fremsetter krav om det. 
Endringer krever flertallsgodkjenning i styret. 
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Organisasjon «NorIKT» 
NorIKT er opprettet og organisert med hjemmel i kommunelovens § 27 – fra oktober 2019 § 19-1 
“Kommunalt oppgavefellesskap” i ny kommunelov. 
Ordningen er ikke eget rettssubjekt, men er organisert med eget organisasjonsledd under  
Skjervøy kommune. 

Styring og administrasjon 
Styret er sammensatt av administrasjonssjefene/rådmennene i hver av deltakerkommunene. 
Varamenn er rådmennenes stedfortredere. Styret velger selv leder og nestleder for to år. 
Styrets leder sørger for at det avholdes møte så ofte som det er behov, minst 2 ggr pr. år.  
Leder IKT forbereder saker som skal til behandling i styret. Styret er beslutningsdyktig når minst fire 
av representantene er tilstede.   
IKT leder vedlikeholder dokumenter om strategi og drift kontinuerlig.  
Leder for IKT rapporterer til styret minst én gang i året.  
 
IKT- tjenesten er et interkommunalt tjenestesamarbeid. Skjervøy kommune er 
administrasjonskommune og skal som arbeidsgiver ivareta partenes rettigheter og plikter iht. lov og 
avtaleverk, herunder personal- og lønnsansvar.  

Rådmann i administrasjonskommunen er delegert myndighet i saker som gjelder drift og ledelse av 
NorIKT. Denne videredelegeres til leder av tjenesten. Leder av tjenesten avgjør selv videre delegering 
til andre medarbeidere. Delegering av myndighet kan gjøres, så langt lov, forskrift eller instruks 
tillater det.  

Samarbeidsområder 
NorIKT skal ha de menneskelige ressursene ansatt, og vil styre kjernetjenestene i nettet til alle 
kommunene. Med kjernetjenestene menes: datanettverk, serverprogramvare, telefoni, infrastruktur 
og domene installert i felles datasenter. Det skal samarbeides om innkjøp, arbeidskraft, drift, 
kompetanse og tjenesteutvikling. Skytjenester skal innføres, og forvaltes på riktig måte gjennom 
avtaler med leverandør og lovforskrifter. 
 
Ved innføring av nye systemer og tjenester, skal det vurderes samarbeid fremfor egne spesielle 
løsninger. NorIKT skal alltid involveres tidligst mulig i en innkjøpsprosess. Det skal satses på 
fellesløsninger i helsesektoren, bla innenfor velferdsteknologi.  
 
Dagens samarbeid på systemnivå skal videreføres. Felles innkjøp for IKT-avdeling skal støtte lovverk 
om offentlig anskaffelser og sørge for like produkter i hele regionen. Med større likhet vil drift bli 
enklere. Når kommunale prosjekter med IT-faglige problemstillinger initieres, skal en representant 
fra IT delta, for å bistå ved eventuelle IKT spørsmål som skal tas høyde for. 

Sprede nett, dekning på trådløs og antallet klientprodukter regnes som kommunens egne valg, og 
dermed eget satsingsområde. Derfor blir dette også kommunens egne utgifter. Vi kaller dette 
særegne utgifter for IT.   
 

Ressurser 
IKT- tjenesten er organisert som en tjeneste under felles leder. Oppmøtested for den enkelte ansatte 
er i den kommune som de til enhver tid har ansvaret for og mulig bor i. Avstand til oppmøtested 
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ønsker vi å minimere. Tjenesten har hovedkontor på rådhuset i vertskommunen. Alle kommunene 
stiller data-/serverrom til disposisjon for en effektiv og formålstjenlig drift. Alle kommuner må stille 
lokaliteter til disposisjon for IKT- ansatte.  

Økonomi 
Regnskapet i samarbeidet blir gjort av administrasjonskommunen, i samarbeid med IKT leder.  
Kostnader i forbindelse med samarbeidet fordeles etter den vanlige fordelingsnøkkel 40/60.  
40% deles likt og 60 % fordeles etter folketall.  

NorIKT har ikke anledning til å ta opp lån eller gjøre kapitalinvesteringer.  IKT leder anviser utgifter i 
samarbeidet. Det er IKT leder som fremlegger budsjett og regnskap for styret. 

Typisk utgifter for «NorIKT» vil være lønnsutgifter for alle IKT ansatte, utgifter til skyløsninger, IP-nett 
med infrastruktur, fagprogrammer med serverløsninger og lagring. Infrastruktur i forbindelse med 
domene og nettverk gjøres og dekkes også av «NorIKT». NorIKT vil også ta seg av utgifter i forhold til 
virusproblematikk og tilgangskontroll på server nivå. 
Alle klientlisenser og klientprogrammer dekkes av hver enkelt kommune. 

Oppsigelse 
Uttreden fra samarbeidet skal skje ved årsskiftet og med ett års varsel, og det skal sikres at 
deltakende kommune betaler sin del av gjenværende økonomiske bindende avtaler.  
Ref. Vedtekter § 11. 

 Ved opphør av felles IKT-organisering har ansatte rett til å gå tilbake til sin opprinnelige stilling. 

Evaluering 
Evaluering av organiseringen skal skje etter to år. Deltakere ved evaluering skal være samtlige ikt-
ansatte, styret og tillitsvalgte. Det bør vurderes om brukergrupper også skal delta. 

Ikrafttreden 
Avtalen gjelder fra 01.01.2020 - forutsatt at alle 5 kommuner har positive kommunestyrevedtak.  
Avtalen gjelder fortløpende til samarbeidet bli oppsagt eller oppløst.  

Avtalen er vedtatt i: 

Kåfjord  dato: ……………….     Sak:………………… 
Storfjord dato: ……………..   Sak:…………………. 
Skjervøy dato: ………………… Sak:…………………. 
Nordreisa dato: ………………. Sak:…………………. 
Kvænangen dato: …………… Sak:………………….
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 Vedtekter - Nord-Troms IKT-samarbeid 
(NorIKT)  
 
§ 1 Parter og hjemmel  
NorIKT er et interkommunalt samarbeid hjemlet i kommunelovens §27 og § 19-1 
“Kommunalt oppgavefellesskap” i ny kommunelov. Samarbeidskommuner: Storfjord, 
Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen kommune. 
 
§ 2 Rettslig status  
Samarbeidet er ikke et eget rettssubjekt.  
Arbeidsgiveransvaret tilligger administrasjonskommunen. Samarbeidet er forpliktet av 
aktuelle tariffavtaler innenfor KS-området. 
 
§ 3 Hovedkontor  
Samarbeidet har sitt hovedkontor i administrasjonskommunen, som er Skjervøy 
kommune. Administrasjonskommunen har ansvar for det IT-faglige, lønn og personal. 
 
§ 4 Formål  
Samarbeidet skal ivareta samarbeidskommunenes oppgaver knyttet til drift, service, 
informasjonssikkerhet og utvikling av IKT og tilstøtende tjenesteområder, samt å 
implementere og forvalte kostnadseffektive løsninger og tjenester.  
Samarbeidet har ansvar for felles kjøp av tjenester og varer fra eksterne leverandører. 
Virksomheten skal håndtere oppdrag etter bestilling fra kommunene og innenfor 
rammen av den til enhver tid gjeldende IKT-strategi.  
Samarbeidet kan levere tjenester til andre kommuner utenfor samarbeidet mot et 
vederlag.  
 
§ 5 Styret  
Samarbeidets øverste organ er styret.  
Forvaltningen og organiseringen av samarbeidet hører under styret. Styret skal påse at 
virksomheten drives i samsvar med samarbeidets formål, vedtektene, årsbudsjett og 
andre vedtak og retningslinjer fastsatt av samarbeidskommunene.  
Styret skal bestå av ett styremedlem fra hver samarbeidskommune, som er rådmannen 
i den enkelte samarbeidskommune. Rådmennene skal utpeke et personlig varamedlem. 
Styret velger selv styrets leder og nestleder. Det velges styreleder og nestleder hvert 
annet år.  Styret skal være rådgivende enhet i personalsaker. Styret kan opprette 
underutvalg. Alle kommunene skal ha lik stemmevekt. Styret innstiller og ansetter 
leder. 
 
§ 6 Styrets møter  
Styret konstituerer seg selv. Styrets leder innkaller til møte så ofte lederen finner det  
nødvendig eller når minst 1 medlem krever det, likevel slik at det avholdes minst  
to møter i løpet av året. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra 
styremøtene. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 av styremedlemmene er til stede.  
Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret skal hver stemme telle 
likt, én stemme per styremedlem. Ved stemmelikhet er styrelederens stemme 
avgjørende.  
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§ 7 IKT leder  
Samarbeidet skal ha en leder. Leder forestår den daglige ledelsen av samarbeidet og 
skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Styret delegerer myndighet til 
leder. Leder representerer organisasjonen og samarbeidet utad. IKT leder skal holde 
styret orientert om forhold av vesentlig betydning for virksomheten, herunder 
økonomi og personalforhold. IKT leder innstiller kandidater ved ansettelse av 
medarbeidere i samarbeidet. 
 
§ 8 Regnskap og revisjon  
Budsjett og regnskapsarbeid gjøres av administrasjonskommunens regnskapsavdeling 
i samarbeid med IKT leder. Utgifter fordeles etter 40/60 regelen. 40% fordelt likt og 
60% av utgiftene fordeles etter folketall pr 1/7. Revisjon gjøres gjennom allerede 
eksisterende løsning i kommunen.  
IKT Leder anviser utgifter knyttet til IKT avdeling. 
Refusjonskrav sendes hvert kvartal og balanseres ved utgangen av året. 
Kommunene hefter med hele sin formue for andel av samarbeidets samlede 
forpliktelser.  
 
§ 9 Endringer av vedtektene  
Vedtektsendringer skal vedtas av kommunestyret i hver av samarbeidskommunene. 
Det kreves likelydende vedtak i alle kommuner.  
 
§ 10 Opptak av nye samarbeidskommuner  
Opptak av nye samarbeidskommuner krever godkjenning av kommunestyret i hver av 
samarbeidskommunene. Det kan kreves et beløp fra nye samarbeidskommuner 
tilsvarende initierte utgifter i forhold til dette.  
 
§ 11 Uttreden, oppløsning og utelukkelse  
En samarbeidskommune kan tre ut av samarbeidet etter skriftlig varsel til 
administrasjonskommunen. Uttreden kan tidligst finne sted ved årsskiftet, ett år etter 
at skriftlig varsel om oppsigelse er mottatt. Vedtak om uttreden eller oppløsning gjøres 
av kommunestyret i den enkelte samarbeidskommune. Utløsningssummen fastsettes i 
samsvar med gjenstående forpliktende økonomiske avtaler. Tilsvarende gjelder den 
uttredende samarbeidskommunes heftelser overfor samarbeidets kreditorer. Uttreden 
og evt. oppløsning kan bringes inn for departementet.  
 
§12 Tvister 
Tvister mellom samarbeidspartene forsøkes løst gjennom forhandlinger. Dersom 
partene ikke blir enige, kan saken bringes inn for de ordinære domstolene etter 
alminnelige vernetingsregler. Voldgift kan avtales særskilt. 
 
§ 13 Endrete forutsetninger  
Ved vesentlige endringer i forutsetningene, slik som ved endringer i 
kommunestrukturen gjennom sammenslåinger eller grensejusteringer, skal 
bestemmelser og forpliktelser tas opp til vurdering. Det kan da foretas justering. 
  
§ 14 Ikrafttredelse 
Disse vedtekter trer i kraft etter at Kommunestyret har gjort vedtak. Regnskap i 
administrasjonskommunen starter ved årets begynnelse. 01.01.2020. 
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§ 15 Øvrige bestemmelser  
Vedtektene signeres i flere eksemplarer, hvorav samarbeidskommunene beholder ett 
eksemplar hver og ett eksemplar sendes Brønnøysundregistrene. 
Vedtektene kan endres av kommunestyrene i deltakerkommunene. Virksomhetens 
styre fremmer forslag til vedtektsendringer.  Mindre endringer av vedtektene i 
driftsperioden kan gjøres av et enstemmig styre.  
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1 INNLEDNING 
Rådmannsutvalget oppnevner en arbeidsgruppe som skal utrede et mer forpliktende IT-samarbeid i 
Nord-Troms. Arbeidsgruppen skal bestå av en representant fra IT i hver kommune. Arbeidsgruppen skal 
ledes av IT-leder Tom-Eirik Jensen. Rådmannsutvalget er styringsgruppe.  
Det er viktig at representantene i fra hver kommune legger til rette for å involverer sine IKT ansatte å 
komme med innspill til arbeidet.  
Det er normalt å koble inn fagforeninger tidlig, der det kan være aktuelt med en endringsprosess, og 
våre IKT ansatte velger derfor en tillitsvalgt i gruppa. Denne personen skal ta seg av informasjon mellom 
ansatte, fagforeninger og arbeidsgivere.  
Samarbeid mellom kommuner skal også videreutvikles, og dette arbeidet er en del av utviklingen.  

2 INNHOLD 
Innholdet i dette dokument skal utarbeides av arbeidesgruppen for å sikre en god endringsprosess og gi 
en faglig anbefaling til rådmannsutvalget. Den skal beskrive status og framtidige behov innen IKT. Det 
skal beskrives hvilke utfordringer vi har. Det skal beskrives oppgaver som skal løses, og hvordan de kan 
løses. Videre så skal konsekvenser for endringen beskrives. Hva skjer med økonomi i denne 
sammenhengen. Hvilke utfordringer har vi med personalet i de ulike alternativer som er aktuelt.  
Gruppa skal komme med en anbefaling av driftsmodell som kan brukes i samarbeidet, eller det bør 
anbefales en outsourcingsmodell. Arbeidet skal gjennomføres innen 6. september 2016.  

Statusrapportering skjer på rådmannsmøte 20.06.16 
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3 FREMDRIFT 
Gruppa utvikler dette dokumentet til rådmannsutvalget for beslutningsgrunnlag i videre arbeid.  
Deltakere i gruppa er:  

Navn Avd 
Tom-Eirik Jensen Region 
Kurt Frantzen Region 
Trond-Ove Holmgren Nordreisa Kommune 
Jim Hansen Kvænangen Kommune 
Håvar Henriksen Skjervøy Kommune 
Greta Larsen Kåfjord Kommune  
Trond Seppola Storfjord Kommune 

 

Gruppa finner de typiske utfordringene i samarbeidet. Dette noteres og beskrives i kapittetl 4.  
Deretter skal gruppa konsentrere seg om fremtidens behov. Det jobbes da med kapittel 5. og det 
beskrives hvilke behov som vi ser vil komme i fremtiden. 

Kapittel 6. vil inneholde forslag til hvordan disse utfordringene og behovene kan løses. Her skal det 
beskrives flere alternativer. 

I kapittel 7. Vil gruppa konsentrere seg om konsekvenser ved de for skjellige løsningsalternativene. 
Økonomiske konsekvenser og konsekvenser for ansatte. 

Tilslutt vil gruppa komme med en anbefaling til Rådmenn i kapittel 8. 
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4 DAGENS STATUS OG UTFORDRINGER 
Dagens status og utfordringer på IKT er komplekse å beskrive. Det er både positive sider og negative 
sider å trekke frem i samarbeidet. Potensialet for å forbedre seg er størst ved å fokusere på det vi er 
svake på og forbedre oss der og fortsette med det vi er bra på.   

Nord-Troms samarbeidet har eksistert siden 2005. Vi samarbeider om mye, men kunne ha trukket enda 
mere inn i samarbeidet. Potensialet i samarbeidet er der, om vi klarer å organisere det enda bedre enn 
det vi har klart så langt. Vi har fått til mye men har mye vi kan forbedre oss på. 

 
De fleste, men ikke alle datasystemene for samarbeidet er lagt i datasenteret i Olderdalen.  Der drifter vi 
ca. 70 virtuelle servere på VMWare og en lagringsløsning fra DELL. Applikasjoner, nettverks utstyr er 
også en stor del av driften.  I tillegg til datasystemene i datasenteret, så står det en del systemer ute i de 
enkelte kommunen, som for eksempel system for utskrift, lege, skole, rustjenesten, havnetjenester, 
fysioterapitjenesten, helsesøster/jordmor tjenesten og ressursstyring innen helse. Noen av disse 
systemene er satt opp av eksterne leverandører og noen system er satt opp av lokal IT. Infrastrukturen 
mellom kommunene er bra, og er drevet av Bredbåndsfylket Troms. Nettet ut og inn fra kommunene er 
koplet sammen med like brannmurer. 

  

Alle brukere i kommunene er koplet sammen i et nett som er kalt «NORDTROMS» (Teknisk kalles dette 
et domene). I dette domenet er det et bibliotek med brukere, maskiner og andre objekter. Biblioteket 
betegnes med navnet Active Directory. I dette biblioteket ert ressursene i alle kommunene plassert, 
inklusiv brukere.    

Systemene driftes av 11 årsverk utenom lærlinger fordelt i kommunene Kvænangen, Skjervøy, 
Nordreisa, Kåfjord og Storfjord. Ved feilsituasjoner og andre henvendelser har vi en helpdesk der 
innmeldte saker registreres og følges opp. Det er imidlertid veldig mange feilrettinger som ikke blir 
registrert i helpdesken av ulike årsaker, derfor viser ikke helpdesken på langt nær de arbeidsoppgaver 
som utføres av IKT. I noen grad blir feilmeldinger og andre arbeidsoppgaver fordelt ut til ansatte etter ei 
ansvarsliste. Ansvarslista revideres flere ganger i året. 

IKT-samarbeidet har fast møte en gang i måneden og andre møter ved behov. I møtene tas det opp alt 
fra hastesaker til mer langsiktige behov og planer. 

Alle kommunene i Nord-Tromssamarbeidet har samme Microsoft lisensavtale. Dette gjør at vi får ett 
stort volum på bruker, arbeidsmaskiner og serverlisenser. Dette gir oss store fordeler på lisensprisene.  

Alle kommunene har samme telefonisystem og det blir stadig utvidet med flere apparater og flere 
funksjoner. 

Økonomi og regnskap for samarbeidet håndteres av Kåfjord kommune. 
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4.1 FRA 2005 HAR VI HATT FØLGENDE MÅLSETTING FOR SAMARBEIDET: 
 

Målsetningene har ikke vært revidert siden de ble laget i 2005.  Dette burde vært gjort en gang i året. 

Mål: IKT-samarbeidet skal bidra til en mer effektiv drift av kommunene.  
Kompetansedeling, drift, utvikling, innkjøp og kurs samordnes.  
IKT skal være et verktøy for andre avdelinger og skal gi felles driftsfordeler for hele organisasjonen.  

Samordningen skal blant annet føre til:  

 Mer effektiv IKT-drift  
 Reduserte framtidige investeringskostnader innen IKT  
 Å motvirke framtidige økninger av driftskostnader innen IKT  
 At en beholder/utvikler IKT-kompetanse i kommunene  

For å oppnå målsettingen etableres det en felles datasentral som server alle kommuner og som kan 
betjenes via fjerndriftsverktøy fra kommunene. 

Kostnader fordeles på følgende måte:  

Fast andel 40 % av kostnader fordeles likt mellom kommunene. Variabel andel 60 % av kostnader 
fordeles mellom kommunene forholdsmessig med bakgrunn i innbyggertall. 

 

4.2 UTFORDRINGER 
Etter over 10 år med samarbeid på IKT, så er det mye som kan forbedres. 
Da samarbeidet startet i 2004, skrev kommunene under på en samarbeidsavtale. Denne 
samarbeidsavtalen skulle evalueres en gang i året av styret som består av rådmenn i 
samarbeidskommunene. Disse årlige evalueringen har dessverre ikke blir gjort og samarbeidsavtalen er 
slik den ble skrevet i 2004. Det har i stor grad påvirket IKT-samarbeidet, spesielt i forhold til hva vi skal 
samarbeide på og hvordan samarbeidet skal være. Lojaliteten til samarbeidet kunne ha blitt bedre med 
årlig evaluering og nye forpliktelser. Det har blant annet resultert i at kommuner i flere tilfeller velger 
ulike løsninger og gjør større eller små innkjøp ute av utstyr og system på den enkelte avdeling uten å 
trekke det inn i en prosess under IKT-samarbeidet eller lokal IT-avdeling. Det blir enkeltsystem for den 
enkelte kommunen og som avviker fra målsettingen med IKT-samarbeid. 

Samlet sett er en av hovedutfordringene å få det samlede rådmannsutvalget delaktig i styring og 
strategisk utvikling av IKT-området. 

Samarbeidet har i alle årene jobbet uten en strategiplan og uten en handlingsplan. Disse planene er 
viktig å ha på plass slik at det man jobber mot er forutsigbart. 

Kommunen har lokale IT-budsjett som varierer fra kommune til kommune. Dette gjør det vanskelig å 
investere i utstyr og system som det er behov for i driften av systemene det samarbeides om. 

Ressursene ute i den enkelte kommune er ulik. Det stilles få krav til hvor mye ressurser en kommune 
skal stille disponibel i samarbeidet.  
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Det som er drøftet i felles IKT møter blir ikke alltid fulgt opp ute hos kommunene.  

Noen av hovedutfordringene i IKT-samarbeidet:  

 Felles strategi og handlingsplan for IKT  
Det eksisterer ikke en felles strategi og handlingsplan for IKT-samarbeidet 

 Forskjellige budsjetter og økonomiske betingelser for IKT  
De forskjellige IKT-avdelingene har forskjellige budsjetter og økonomiske forutsetninger for IKT- 
drift.  

 Dårlig koordinering av innkjøp av løsninger 
Kommunene kjøper inn forskjellige IKT-løsninger til forskjellig tidspunkt som IKT-samarbeidet 
skal drifte i fellesskap.  

 Mangelfull innflytelse ved anskaffelse av IKT-systemer 
Avgjørelser angående innkjøp av IKT-systemer blir tatt uten medvirkning av IKT-avdelingene.   

 Forskjellige idéer og filosofier om drift av systemer 
De ansatte har forskjellige idéer og filosofier om drift av de samme systemene.  

 Mangelfull forpliktelse og prioritering av IKT-oppgaver 
Kommunene prioriterer etter forskjellige behov og vektlegger forskjellig. Vedtak som gjøres blir 
ikke fulgt opp i de forskjellige kommunene.  

 Ulike arbeidsbetingelser 
De ansatte har forskjellig lønnsbetingelser, arbeidstid og regler for overtid og avspasering, selv 
om de drifter de samme systemene.  
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4.3 ANDRE UTFORDRINGER 
 

Det synes å være en ganske tydelig utvikling der sentrale myndigheter og den generelle 
samfunnsutviklingen i stadig større grad forventer at det offentlige tar i bruk IKT teknologi for å yte gode 
og effektive tjenester til befolkningen. Dette stiller klare krav til kommunen.  

Man forutsetter at kommuner tar nødvendige valg for å tilrettelegge for denne utviklingen i egen 
virksomhet, noe som kan være utfordrende i små og ressurssvake kommuner. 

Kommunene er underlagt sentrale lover med forskrifter som Forvaltningsloven, Tjenesteloven, 
Arkivloven, Offentlighetsloven og eForvaltningsforskriften som alle setter krav til saks- og 
arkivbehandling i offentlige virksomheter. Dette setter klare føringer for valg og strategier som 
kommunene må ta i årene som kommer. 

En ser også en klar utvikling i samfunnet hvor det i stadig større grad forventes at man har på plass 
robuste IKT-løsninger, hvor det i stadig mindre grad synes å være forståelse for at systemer kan feile og 
samband kan ramle ned. Man ser f.eks. at et utfall av mobilnett i noen kommuner i Nord-Norge skaper 
førsteside oppslag i landets medier. Dette synes å være et klart signal om hvilken forventninger det 
ligger i samfunnet til dagen IKT-løsninger.   

Kommunen i Nord-Troms synes i så måte å ha et fortrinn fremfor sammenlignbare kommuner da vi har 
et godt etablert interkommunalt samarbeid på IKT-området.  

Det at samarbeidet er såpass omfattende og består av bl.a. av et felles domene og datasenter gir oss 
spesielle fortrinn da dette bl.a. forenkler implementeringen av IKT-systemer på tvers av 
kommunegrensene. Dette samarbeidet blir også et viktig virkemiddel for å utjevne forskjellen mellom 
kommunene i Nord-Troms. 

Det virker som om en styrkning av dette samarbeidet bare blir viktigere for å møte kravene til IKT i årene 
som kommer. En god felles fremtidsrettet strategiplan for IKT-området synes også å være en 
nøkkelfaktor i så måte.    

Det er også tydelig å se at systemer blir mer og mer komplekse og at det stadig etableres krav til 
samhandling på tvers av fagområder og systemer. Dette gir et klart signal om i hvilken retning 
utviklingen på IKT-området går i årene som kommer. Det offentlige er stadig under press for å finne 
effektive løsninger for sine fremtidige utfordringer. Etablering av gode elektroniske 
selvbetjeningsløsninger for innbyggere og næringsliv synes å være en naturlig utvikling fremover. Dette 
er krevende da kompleksiteten øker i takt med kravet til nevnte samspill mellom IKT-systemer. 
Gevinstene i form av kostnadseffektivitet og kvalitet synes å øke gjennom at offentlige tjenester blir 
lettere/enklere tilgjengelig for brukerne og at saksgangen koordineres og/eller automatiseres. 

I kommunal sektor i dag er leverandørmarkedet preget av at det er mange systemer, men få 
leverandører å velge mellom innen hvert applikasjonsområde. Fagsystemene er utviklet for å 
understøtte spesifikke fagoppgaver. Krav til samhandling mellom fagsystemer og andre systemer har i 
lang tid vært fraværende. Dette har ført til at mange av fagsystemene har utviklet seg til proprietære 
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IKT-systemer. Der lukkede systemer kontrollerer mer eller mindre all funksjonalitet innenfor det aktuelle 
fagområdet, fra data lagring til saksbehandling.  

 

Flere av de mest komplekse systemene, for eksempel økonomi, lønn, sak/arkiv, er utviklet gjennom 
mange år og er i liten grad tilrettelagt for moderne samhandling. Dette bidrar til at kommunene blir 
innelåst i leverandørspesifikke løsninger som ikke er tilstrekkelig tilrettelagt for utveksling av 
informasjon og samhandling på tvers av systemer innen kommunen. Samhandling med andre offentlige 
virksomheter er enda vanskeligere. Derfor vil kostnader knyttet til å integrere IKT-systemer utgjøre mer 
enn selve anskaffelsen av disse i årene som kommer. 

De største utfordringene fremover synes å ligge på helse og omsorgsområdet med gjennomføring av 
samhandlingsreformen og relatert til utvikling av økt andel eldre, livsstilssykdommer, lengre levealder 
og flere kroniske syke som gir økt belastning på driftsbudsjettet fremover.  Bruk av velferdsteknologi 
innenfor helse og omsorg vil derfor kunne utgjøre en stor del av kommunens driftsbudsjett i årene 
fremover. 

En omstilling til bruk av mer IKT i tjenesteproduksjonen for økt effektivisering og tilgjengelighet synes 
naturlig og er forventet. Men det kan være utfordrende for IKT og både være gjenstand for besparelse 
og effektivisering, samtidig som IKT skal være virkemiddel for organisasjonen til (å oppnå) besparelse og 
effektivisering. 

Noen satsingsområder en kan se for seg i årene som kommer: 

•             Velferdsteknologi 
•             Digitale læremidler 
•             Elektroniske selvbetjeningsløsninger 
•             ERP-/CRM-systemer 
•             Komplett skoleadministrativt system 
•             Chat / kundesupport 
•             Innføring av redundant infrastruktur 
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4.4 GENERELLE UTFORDRINGER  
Kommunene er presset på økonomi, tjenester og kvalitet. Dette skjerper kravene til effektiv 
administrasjon og rasjonell tjenesteproduksjon. Tilgangen til velfungerende og sikre IKT løsninger er – 
kontinuerlig økende og blir mere og mere en viktig ressurs for administrativ utvikling, saksbehandling, 
tjenesteproduksjon og publikumsservice i alle kommuner. Nye tekniske muligheter og 
brukerforventninger setter ytterligere press på kommunene. Dette er utfordringer 
samarbeidskommunene har felles.  

4.4.1 Krav til stabil og sikker IKT-drift.  
IKT er i dag en viktig og virksomhetskritisk ressurs i alle kommuner. IKT må være tilgjengelig for interne 
og eksterne brukere 24 timer i døgnet året rundt. Oppgavene vil ikke kunne løses innenfor små og 
sårbare driftsmiljøer. Brukerne stiller høye krav til garantier om levering, tilgjengelighet og sikkerhet mot 
tap og misbruk av data. Dette vil påvirke kommunene til vurdere døgnkontinuerlig drift.  

4.4.2 Gjennomføring av oppgaver.  
Kompetanser er god blant IKT-ansatte, men gjennomføringen av IKT-samarbeidet kan bli mye bedre. Vi 
er ikke gode nok når det gjelder metoder/arbeidsmetodikk, regime/disiplin, ITIL-tankegang, som er 
prosedyrer for gjøremål innen IKT, styring av oppgaver/prosesser/prosjekter.  

Med mer styring og kontroll på de arbeidsoppgaver vi faktisk skal gjøre, vil sannsynligvis ressursene bli 
brukt mer effektivt. Det må også defineres klare arbeidsoppgaver for IKT, og det må gjøres kjent i 
organisasjonen.   

4.4.3 Kurs og kompetanse  
Det bør utarbeides en helhetlig kompetanseplan for IKT-området, og samtidig utføre en 
kompetansekartlegging blant IKT-ansatte. 

4.4.4 Brukerstøtte og helpdesk  
Kommunene praktiserer et felles brukerstøttesystem og en supportordning som skal brukes til å melde 
inn IKT-saker. Utfordringen er å få alle til å bruke denne for å melde inn feil. 
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5 FREMTIDENS BEHOV 

5.1 VAKTORDNING 
Vi kan se at helsesektoren i stadig større grad tar i bruk ny teknologi som vil stille krav til større 
tilgjengelighet på IKT-systemer. I Digital agenda for Norge varsler Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet om å legge til rette for bruk av velferds- og sikkerhetsteknologi.  
Dette gjør at behovet for en vaktordning presser seg frem. 

5.2 KAPASITET OG KVALITET 
Det innføres stadig nye IKT-systemer uten at det blir gjort vurderinger om det er tilstrekkelige ressurser 
på IKT. 

Når det ikke er tilstrekkelig med ressurser så vil dette påvirke kvaliteten på IKT-systemer, og det vil være 
tilnærmet umulig å ha en proaktiv drift av IKT.   

Det er utfordrende å få redundante systemer med dagens ressurssituasjon.  

 

5.2.1 Skytjenester 
Skytjenester er populært og gjør at tjenester blir mer tilgjengelig gjennom Internett.  
Ved bruk av skytjenester er sikkerhet et sentralt element som må vurderes. 

I dag bruker vi skytjenester der det er hensiktsmessig. 

Alle som skal anskaffe nye løsninger, inkludert kommuner og interkommunale IKT-samarbeid, vil måtte 
vurdere skytjenester. 

5.2.2 Innbyggernes forventninger 
Forbedring av tjenester må gjøres med tanke på innbyggernes behov, ved at utviklingen starter med de 
tjenestene er til for. Vi sier gjerne at perspektivet på IKT endres fra innenfra-og-ut til utenfra-og-inn. 

Brukerne må være trygg på at teknologien er trygg for bruk, god nok kvalitet og brukervennlighet, og at 
sensitiv informasjon ikke kommer på avveie. 

Innbyggerne har også forventninger til tjenestene og til digitalisering generelt: 

 Døgnåpen forvaltning. Internett har ikke åpningstider. Innbyggerne forventer at digitale 
tjenester stort sett er tilgjengelig hele døgnet.  

 Bruk av egen informasjon. Innbyggere har egen digital informasjon tilgjengelig, og forventer 
i større og større grad å kunne benytte den.  

 Brukertilpasset informasjon. Digitale løsninger blir i større og større grad personlige, 
gjennom analyse av brukeraktivitet og mulighet for tilpasning. Innbyggere har derfor lite 
forståelse for å måtte forholde seg til informasjon og tjenester som ikke er relevant for dem. 
Innbyggerne ønsker seg brukertilpasset informasjon og tjenester laget for brukere fra et 
brukerperspektiv. 
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 (kilde: IKT-samarbeid i samarbeid i kommunal sektorkommunal sektor Modeller for organisering, styring 
og finansiering - KS FoU-prosjekt nr. 144016) 

5.3 TEKNOLOGISKE FREMSKRITT 

5.3.1 Ny teknologi 
Mange kommuner har testet ut velferdsteknologi som virkemiddel for å levere gode kommunale 
tjenester, blant annet så har noen kommuner tatt i bruk «Mobil Omsorg» med iPad.  

Økt bruk av teknologi vil i første omgang kreve økt teknologikompetanse i sektorene, men på sikt vil 
noen tjenester kreve en helt annen kompetanse enn det som kreves i dag.  

Ny teknologi vil i fremtiden ikke bare være et av de viktigste virkemidlene for å levere gode kommunale 
tjenester, men en forutsetning for å gjøre det. 

Teknologiske fremskritt er viktig, slik at vi kan utnytte fordelene med ny teknologi og forenkle 
arbeidsoppgavene der det er mulig, i tillegg til å være med i fremskrittet som pågår konstant og som 
brukerne våre etterspør. 

5.4 KOMPETANSEBEHOV 
 

5.4.1 Kompetanse 
Ved innføring av ny teknologi stilles det større krav til den enkelte ansattes IKT-kompetanse og det 
forventes at ansatte har en større generell IKT forståelse og kan tilegne seg nødvendig kompetanse. 

Ledere på alle nivåer trenger kompetanse om digitalisering og strategisk IKT i kommunene. Man må 
forstå muligheter og konsekvenser ved digitalisering og ny teknologi. 

5.5 INTERKOMMUNALE SAMARBEIDSOMRÅDER 
Det er mange mulige interkommunale samarbeidsområder, noen eksempler på dette er felles lege-
vakttjeneste, barneverntjenester, økonomifunksjoner og plan- og kartfunksjoner. IKT-samarbeid handler 
derfor ikke bare om å bruke teknologi til å forbedre kommunenes interne rutiner og prosesser, men 
handler vel så mye om å innfri forventninger fra næringsliv og innbyggere om at kommunen utnytter de 
muligheter teknologi gir.  
IKT-samarbeid er en smart strategi for å møte nye krav til kommunen som organisasjon – i sær for små 
kommuner. Men det er viktig at slike samarbeid initieres fra tjenestenivå og bruker IKT som et verktøy 
for å oppnå gode resultater. 
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6 HVORDAN LØSE BEHOVENE 
 

Det synes å være tre mulige retninger å ta IKT organiseringa videre på fra der vi står i dag.  

1. Egen drift  
2. Samarbeid  
3. Outsourcing.  

  

1. Egen drift  

Denne driftsformen baserer seg på at hver kommune sørger for egne driftsløsninger innenfor egen 
kommunes regi. Dette kan enten gjøres ved at kommunen drifter selv alle IKT-systemer eller at deler av 
IKT-systemene settes bort til andre aktører gjennom ASP løsninger. Dette er en driftsform som bl.a. 
Lyngen har valgt.  

  

2. Samarbeid  

Samarbeid er en vanlig måte å organisere IKT-driften på i dag. Her er det i hovedtrekk 4 måter å 
organisere samarbeidet på. Vertskommune, Kommuneloven §27, Interkommunalt selskap og 
Aksjeselskap.  

Vertskommune (Kommuneloven §28-1a og §28-1b)  
Drift og organisering av tjenestene er underlagt vertskommunens styringsrett. Vertskommunen er 
ansvarlig for å levere tjenester i samsvar med inngått kontrakt med øvrige kommuner. Enkelt å etablere, 
klare ansvarsforhold. Kjøpende kommuner har innflytelse over kvalitet og omfang kun gjennom 
kontrakt. Endrede behov hos kjøpende kommuner krever kontrakts endringer. Vertskommunen kan få 
stor økonomisk risiko. Kjøpende kommuner må betale moms på tjenestene.  

  

Kommunelovens §27  
De involverte kommunestyrene er sikret innflytelse over samarbeidet via vedtekter, økonomiplan og 
budsjettprosesser. Underlagt kommunens instruksjonsmyndighet, styre velges av kommunestyrene. 
Kommunen har ubegrenset ansvar for sin del av virksomhetenes forpliktelser. Kan delegeres myndighet 
til å fatte vedtak om drift og organisering. Samarbeidet kan lett komme til å legge inn andre 
budsjettforutsetninger enn deltagerkommunene. Da alle samarbeidende kommuner har 
arbeidsgiveransvar for hver sine medarbeidere, kan ulik personalpolitikk bli en praktisk utfordring. 
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Budsjettspørsmål og vedtektsendringer krever enighet mellom kommunene. Det kan være utfordrende 
å løse interessekonflikter mellom eierne. Det utløses ikke moms for tjenester til deltakerkommunene.  

  

Interkommunalt selskap (IKS)  
Eget rettssubjekt, rettslig og økonomisk skilt fra eierkommunene, og definert av en selskapsavtale. 
Politikerne i eierkommunene har begrensede styringsmuligheter, da styring utøves gjennom 
representantskapet som behandler selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan. Kommunestyrene 
utøver politisk styring via valg til og deltagelse i representantskapet. Salg og investeringer av betydning 
vedtas av representantskapet. Ansatte er representert i styret. Eierkommunene har ikke 
arbeidsgiveransvar for de ansatte i selskapet. Korte beslutningsveier. Et IKS kan ikke slås konkurs, og 
regnskapsloven gjelder. Kan ikke ta opp lån såfremt dette ikke er fastsatt særskilt (med en øvre ramme) i 
selskapsavtalen, og godkjent av departementet. Kommunene har ubegrenset ansvar for sin del av 
selskapets forpliktelser. Det utløses ikke moms for selskapets tjenester til deltakerkommunene.  

  

Aksjeselskap (AS)  
Eget rettssubjekt. Eierstyring utøves gjennom generalforsamlingen som behandler selskapets regnskap, 
budsjett og økonomiplan. Generalforsamlingen velger styre og kan innen gitte rammer sette skranker 
for styrets handlefrihet i vedtekter og generalforsamlingsinstrukser. Eier har ingen instruksjonsrett, men 
kan i vedtekter og aksjonæravtale sette rammer for virksomheten. Selskapet drives ut fra selskapets 
egne interesser, ikke eierkommunenes interesser. Ansatte er representert i styret. Korte 
beslutningsveier - egnet for forretningsmessig og konkurranseutsatt virksomhet. Kan ta opp lån og stille 
garantier. Kommunens ansvar for selskapets forpliktelser er begrenset til aksjeinnskuddet. Kan i 
utgangspunktet levere i et større marked. Med unntak for tjenester som leveres med tildelt enerett, vil 
kjøp av tjenester fra selskapet kreve offentlig konkurranse. Deltaker-/eierkommunene må betale moms 
ved kjøp fra selskapet.   

  

 ..................Sideskift..................  

En utredning PwC har utført for KS i perioden januar til oktober 2015, viser at det i dag finnes ca. 40 
formelt etablerte driftsenheter i Norge. De vanligste organisasjonsformene er interkommunalt 
samarbeid etter kommunelovens §27 og vertskommunesamarbeid. Tabellen under gir en oversikt over 
organisasjonsform for driftsenhetene.  

  

Organisasjonsform   Antall   Alder   Ansatte   Kommuner   
Samarbeid etter kommunelovens § 27   18   7,3   23,6   6,2   

Vertskommune   14   5,5   16,6   5,3   

IKS   6   10,4   17,3   5,4   

Samkommune   2       3   

Aksjeselskap   1   12   54   3   
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Tabellforklaring: Med alder menes antall år organisasjonen har eksistert. Med ansatte menes gjennomsnittlig 
antall ansatte. Med kommuner menes gjennomsnittlig antall deltakerkommuner.  

I denne oversikten er DGI (Digitale Gardermoen) registrert som samarbeid etter kommunelovens §27. 
DGI var IKS frem til 1. juli 2015.  

Kartleggingen viser at IKS var en mer brukt organisasjonsform tidligere. I de senere årene er de fleste 
samarbeid etablert som samarbeid etter kommunelovens §27 eller som vertskommunesamarbeid. De 
fleste samarbeid etter kommunelovens § 27 har ansatte i en kontorkommune. De fleste 
vertskommunesamarbeid er administrative vertskommunesamarbeid (etter kommunelovens § 28-1 b).  

  

3. Outsourcing  

Outsourcing av IKT innebærer å sette ut en eller flere IKT-funksjoner og/eller tjenester i en virksomhet til 
en eller flere eksterne leverandører istedenfor å drifte disse selv. Leverandørene kan være selskaper i 
nærmiljøet, nasjonale aktører, eller leverandører som leverer disse tjenestene fra land utenfor Norge, 
eller kombinasjoner av dette. Utstyr og systemer kan være plassert hos kunden, hos leverandør, eller en 
kombinasjon av dette.  
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Veien videre  

Et naturlig utgangspunkt for å se på veien videre er å ta utgangspunkt i dagens driftssituasjon. I dag har 
vi et IKT-samarbeid mellom kommunene Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen. 
Samarbeidet ligner på et §27 samarbeid hvor IKT-ansatte er organisert i hver sin kommune og underlagt 
hver enkelt kommunes personalpolitikk, økonomi, mål og strategier. Dette samarbeidet er basert på en 
samarbeidsavtale hvor det samarbeides om drift av et felles datasenter, IKT-systemer og support 
ordning. Dette samarbeidet drifter de fleste systemer selv, unntatt regnskap- og økonomisystemet som 
er satt bort til Evry.   

Dagens samarbeid består av IKT-ansatte med bred kompetanse og et godt arbeidsklima. Noen av 
hovedutfordringen i dagens samarbeid er knyttet til at de IKT-ansatte i samarbeidet er gjenstand for 
forskjellig personalpolitikk og økonomiske forutsetninger for å drifte de samme IKT-systemene.  Dagens 
IKT-leder for samarbeidet har ikke personalansvaret for IKT-ansatte og har da ikke den nødvendig 
myndighet til å styre de ansatte.  Det synes også å være økende tendens til at de forskjellige 
samarbeidende kommuner går til anskaffelse av IKT-systemer eller tjenester, uten nødvendig forankring 
og lojalitet til samarbeidet.  
Det er også en utfordring for beslutninger i IKT-samarbeidet når disse tas på kommunalt nivå i 
kommuner med forskjellig økonomisk handlingsrom.  

Utviklingen fremover ser ut til å gå i retning av flere og mer komplekse IKT-systemer med stadig større 
krav til samhandling på tvers av fagområder og systemer. Dette stiller krav til mer forutsigbare og 
robuste IKT-systemer på tvers av kommunegrensene.  

En kan vanskelig se for seg en videre utvikling av IKT, uten et styrket samarbeid mellom kommunen 
fremover, for å møte den forventende utviklingen og kravet til pålitelige og effektive IKT-systemer.  
Rekrutering og sårbarhet er nøkkelelementer som taler for et videre og styrket samarbeid fremfor å 
trekke seg ut og drifte IKT-systemer selv.  
Outsourcing synes også å være en lite fordelaktig retning å gå, sett i forhold til at vi allerede har et 
etablert samarbeid. Kostnader og det at vi allerede har kompetente IKT-ansatte og et felles datasenter 
og domene er også aspekt som kan tale mot det å outsource IKT.  

Ved en eventuell outsourcing av systemer, vil man heller ikke kunne si opp allerede ansatte IKT-
personell, fordi man trenger noen internt i kommunen som har bestillerkompetanse. Det er også behov 
for å stimulere kommunikasjon mellom alle forskjellige leverandører.  

Et mer omfattende og forpliktende samarbeid synes derfor å være den riktige veien å gå. Et grep kan 
være å se på organisasjonsformen, men endring av organisasjonsformen alene vil sannsynligvis ha liten 
effekt - så lenge strategiplaner, strukturer, oppgavefordeling og tilstrekkelig forpliktende avtaler 
mangler.  

  
  

  

372



Ut over denne forutsetningen har vi definert følgende suksesskriterier:  

 Kvalitet og tilgjengelighet. Dette handler vel så mye om tjenestene brukerne – både interne 
brukere, innbyggere, næringsliv, lag og foreninger – opplever, som om selve IKT-systemene. 
Tjenestene består som regel både av teknologi og ressurser. Kvalitet og tilgjengelighet styres av 
brukernes forventninger.  

 Omstillingsevne. Dette handler ikke bare om at teknologi og ressurser ikke skal være en 
bremsekloss for endringer, men at teknologi og ressurser kan være en katalysator for endringer i 
kommunale tjenester. 

 Økonomi og investeringsevne. Samarbeidet bør ha mulighet til langsiktige investeringer 
uavhengig av kommuneøkonomi, for eksempel ved å kunne ta opp lån eller lease.  

 Digitalisering og teknologisk utvikling. Kommunene må ha mulighet til å drive arbeid med 
digitalisering basert på den teknologiske utviklingen.  

 Styringsmulighet på rett nivå for kommunene. Kommunene må ha kontroll og styre 
samarbeidet. Samarbeidet er avhengig av beslutningsmyndighet i styringen. Det betyr at 
samarbeidet må styres gjennom rådmannen.  

 Gjennomføringsevne (styringsmulighet for samarbeidet). Det er både forskjeller mellom 
samarbeid og forskjeller mellom teori (avtaler o.l.) og praksis når det gjelder hvor mye makt man 
overlater til samarbeidet. Å finne riktig balanse her trekkes frem som en viktig faktor for å 
lykkes. Samarbeidet må være styringsdyktig, samtidig som kommunen må ha kontroll.  

 Kompetanse og ressurser. Kommunene og samarbeidet er avhengig av rett kompetanse.  
 
Styrket makt mot leverandørmarkedet. Dette er et viktig fortrinn ved å være en større aktør enn 
hver enkeltkommune. Samarbeidet må bruke dette fortrinnet.  

 Samarbeid (mellom samarbeid/kommuner). Man sørge for at «samarbeidet» består av alle 
selskap og funksjoner, og at man bygger opp under en holdning om at samarbeidet er en del av 
kommunene. 

 Ledelse og Arbeidsmiljø. God styring av samarbeidet krever mye av lederen for samarbeidet. 
Leder må ha personalansvaret og styringsrett over IKT-ansatte. Samlokalisering er også en fordel 
med tanke på utvikling av et godt arbeids –og fagmiljø.  

Noen konkrete utfordringer som vurderes opp mot organisasjonsform:  

 Felles strategi og handlingsplan for IKT. Det eksisterer ikke en felles strategi og handlingsplan 
for IKT-samarbeidet 

 Forskjellige budsjetter og økonomiske betingelser for IKT. De forskjellige IKT-avdelingene har 
forskjellige budsjetter og økonomiske forutsetninger for IKT-drift.  

 Dårlig koordinering av innkjøp av løsninger. Kommunene kjøper inn forskjellige IKT-løsninger til 
forskjellig tidspunkt som IKT samarbeidet skal drifte i fellesskap.  

 Mangelfull innflytelse ved anskaffelse av IKT-systemer. Avgjørelser på innkjøp av IKT-systemer 
blir tatt utenfor IKT sin påvirkning.   

 Forskjellige idéer og filosofier om drift av systemer. De ansatte har forskjellige idéer og 
filosofier om drift av de samme systemene.  

 Mangelfull forpliktelse og prioritering av IKT oppgaver. Kommunene prioriterer etter 
forskjellige behov og vektlegger forskjellig. Vedtak som gjøres blir ikke fulgt opp i de forskjellige 
kommunene.  
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 Ulike arbeidsbetingelser. De ansatte har forskjellig lønnsbetingelser, arbeidstid og regler for 
overtid og avspasering selv om de drifter de samme systemene...................Sideskift..................  

  Aksjeselskap  IKS  Vertskommune  
Samarbeid etter 

kommunelovens § 
27  

Kvalitet og 
tilgjengelighet  Ingen forskjeller        

Omstillingsevne  

Utfordringer ved at 
samarbeidet er et 
selvstendig selskap, 
omstillingene må også 
gjøres i kommunene  

Utfordringer ved 
at samarbeidet er 
et selvstendig 
selskap, 
omstillingene må 
også gjøres i 
kommunene  

Utfordringer ved 
at samarbeidet er 
en del av en av 
kommunenes 
linjeorganisasjon, 
omstillingene må 
gjøres i alle 
kommunene  

Bedre muligheter 
for å få til 
omstilling i 
kommunene  

Økonomi og 
investeringsevne  

Mulighet for egne 
inntekter kan gi 
fordeler, men vil da 
være avhengig av 
mindre stabile 
inntekter. 
Kommunene kan få 
en ekstra inntekt 
gjennom 
aksjeutbytte.  

  

Utfordringer 
knyttet til 
vertskommunens 
økonomi, spesielt 
om den står på 
ROBEK  

  

Digitalisering og 
teknologisk utvikling  

Utfordringer ved at 
samarbeidet er et 
selvstendig selskap, 
arbeidet må drives i 
samarbeid med 
kommunene  

Utfordringer ved 
at samarbeidet er 
et selvstendig 
selskap, arbeidet 
må drives i 
samarbeid med 
kommunene  

Utfordringer ved 
at samarbeidet er 
en del av en av 
kommunenes 
linjeorganisasjon, 
arbeidet må 
drives i samarbeid 
med kommunene  

Bedre muligheter 
for å drive 
digitalisering i 
sektorene  

Styringsmulighet på rett 
nivå for kommunene  

Utfordringer ved at 
samarbeidet er et 
selvstendig selskap. 
Kommunene må 
utøve styring 
gjennom 
generalforsamlingen  

Utfordringer ved 
at samarbeidet er 
et selvstendig 
selskap, bør ha 
representantskap 
bestående av 
rådmennene  

Utfordringer ved 
at samarbeidet er 
en del av en av 
kommunenes 
linjeorganisasjon  

Mulighet for 
styring på rett 
nivå gjennom 
rådmennene  

Gjennomføringsevne 
(styringsmulighet for 
samarbeidet)  

God styringsmulighet 
for oppgaver som på 
sikt blir mindre viktig  

God 
styringsmulighet 
for oppgaver som 
på sikt blir mindre 
viktig  

Utfordringer ved 
at samarbeidet er 
en del av en av 
kommunenes 
linjeorganisasjon  

Bedre 
styringsmulighet 
for oppgaver som 
på sikt blir viktige  
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Kompetanse og 
ressurser  Ingen forskjeller        

Samarbeid (mellom 
samarbeid/kommuner)  

Utfordring ved at 
samarbeidet er et 
eget selskap  

Utfordring ved at 
samarbeidet er et 
eget selskap  

Utfordring ved at 
samarbeidet 
«tilhører» en av 
kommunene  

  

Ledelse og arbeidsmiljø        

Utfordringer ved 
at lederen er 
ansatt i en av 
kommunenes 
linjeorganisasjon  

Felles strategi og 
handlingsplan for IKT  

Vil ikke være et 
problem ved 
organisering som AS. 
Forutsatt at AS har en 
Strategi- og 
handlingsplan.  

Vil ikke være et 
problem ved 
organisering som 
IKS. Forutsatt at 
IKS har en 
Strategi- og 
handlingsplan.  

Utfordring ved at 
en blir påvirket av 
endringer i 
vertskommunen  

Utfordring ved at 
en blir påvirket av 
endringer i 
kommunene  

Forskjellige budsjetter 
og økonomiske 
betingelser for IKT  

Vil ikke være et 
problem ved 
organisering som AS.   

Vil ikke være et 
problem ved 
organisering som 
IKS.  

Kan få 
utfordringer ved 
at en blir påvirket 
av 
vertskommunens 
økonomi  

Vil være 
utfordrende da  
en blir påvirket av 
de forskjellige 
kommunens 
økonomi  

Dårlig koordinering av 
innkjøp av løsninger  

Vil ikke være et 
problem ved 
organisering som AS.  

Vil ikke være et 
problem ved 
organisering som 
IKS.  

Kan være 
utfordrende da en 
lettere kan 
påvirkes av 
vertskommunen  

Vil være 
utfordrende da 
den enkelte 
kommune har 
makt til å ta 
selvstendige IKT 
avgjørelser  

Mangelfull innflytelse 
ved anskaffelse av IKT 
systemer  

Vil ikke være et 
problem ved 
organisering som AS. 
Kommunene får 
bestiller rollen overfor 
AS.  

Vil ikke være et 
problem ved 
organisering som 
IKS. Kommunene 
får bestiller rollen 
overfor IKS.  

Kan være 
utfordrende ved 
at 
vertskommunen 
har direkte 
innflytelse over 
IKT avgjørelser  

Vil være 
utfordrende da 
den enkelte 
kommune har 
makt til å ta 
selvstendige IKT 
avgjørelser  

Forskjellige idéer og 
filosofier om drift av 
systemer  

Vil ikke være et 
problem ved 
organisering som AS.  

Vil ikke være et 
problem ved 
organisering som 
IKS.  

Vil ikke være et 
problem ved at 
alle ansatte er 
underlagt en felles 
leder.  

Vil være 
utfordrende da 
den enkelte 
kommune har 
makt til å ta 
selvstendige IKT 
avgjørelser  
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Mangelfull forpliktelse 
og prioritering  av IKT 
oppgaver  

Vil ikke være et 
problem ved 
organisering som AS.  

Vil ikke være et 
problem ved 
organisering som 
IKS.  

Vil ikke være et 
problem ved at 
alle ansatte er 
underlagt en felles 
leder.  

Vil være 
utfordrende da 
den enkelte 
kommune har 
makt til å 
prioritere og ta 
selvstendige IKT 
avgjørelser  

Ulike 
arbeidsbetingelser  

Vil ikke være et 
problem ved 
organisering som AS.  

Vil ikke være et 
problem ved 
organisering som 
IKS.  

Vil ikke være et 
problem så lenge 
vertskommunen 
behandler alle likt  

Vil være 
utfordrende da 
den enkelte 
kommune har 
makt til å avgjøre 
sin egen 
personalpolitikk  

  

Kilder / referanser: 

Devoteam davinci : Felles IKT-utvikling i kommunal sektor, 2011 

PWC: Rapport om IKT samarbeid i kommunal sektor, 2015 
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7 KONSEKVENSER VED ENDRINGER 
 

 
Kostnaden ved et samarbeid er lettere å beregne enn gevinstene. Noe som dessverre fører til at mange 
kommuner, uavhengig av om man samarbeiderom IKT eller ikke, stort sett ser på IKT som en kostnad. De 
fleste eierkommuner mener likevel at man gjennom samarbeidene har fått til mer enn man ville fått til 
alene. Utfordringen med beregning av kost/nytte og gevinster gjør det nødvendig å se utvikling av 
samarbeidene i sammenheng med utvikling av andre sektorer. Et eventuelt krav om lavere kostnader 
må ikke fordeles til IKT eller samarbeidet på samme måte som et annet område, da teknologi samtidig 
benyttes til effektivisering. Samarbeidet bør ha mulighet for langsiktig økonomisk planlegging og 
langsiktige investeringer. Slik samarbeidet fungerer i dag er vi avhengig av at alle kommuner får med seg 
investeringsbehov i sine budsjetter. En kommune kan dermed blokkere prosjekter som ville gitt bedre 
effektivitet. 

Det må være avklart og tydelig hvor ansvar for funksjoner, oppgaver og tjenester er plassert. For et 
interkommunalt IKT-samarbeid gjelder det ikke bare det samarbeidet skal ha ansvar for, det er minst like 
viktig å avklare hva samarbeidet ikke skal ha ansvar for. 

Figuren under er hentet fra en rapport utarbeidet av Regiondata. Dette viser kostnader for flere §27 og 
IKS i Trøndelag, Møre og på Østlandet. Den viser en tendens til at IT kostnadene er lavere kommunene i 
§27 kommunene enn i IKS selskapene (grønn/DGI og gul/IKT Agder). 

 

 

 Aksjeselskap  
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Aksjeselskap være mer aktuelt dersom man har en strategi om å levere tjenester til andre. Men et funn 
hos flere samarbeid er at å levere tjenester til andre er utfordrende i og med at brukerne i kommunene 
da forventer svært høy kvalitet på tjenestene (brukerne har lett for å påstå at samarbeidet prioriterer 
"de andre"). Aksjeselskap låser også i noen grad samarbeidet til å bli et rent driftsselskap, og sett opp 
mot digitalisering og fremtidige IKT-behov kan da aksjeselskap være mindre egnet som 
organisasjonsform. Et generelt funn er at rådmennene bør være involvert i samarbeidet, og i et 
aksjeselskap legger man opp til et eksternt styre. 

IKS  
IKS, interkommunalt selskap regulert av lov om interkommunale selskaper- IKS gir eierkommunen noe 
styring gjennom representantskap. Representantskapet bør være administrativt, dvs. bestå av 
rådmennene. Styret bør ha kommunal beslutningskompetanse, i praksis vil det si erfaring som rådmann. 
Styret bør også ha strategisk IKT-kompetanse.  
 
 
Vertskommune  
I vurderingen er det tatt utgangspunkt i administrative vertskommunesamarbeid etter kommunelovens 
§ 28-1 b. Det finnes samarbeid som har regulert samarbeidet etter en egen avtale.  
Vertskommune kan ha noen utfordringer og juridiske problemstillinger avhengig av hvordan man 
organiserer samarbeidet og tjenestene samarbeidet utfører.  
I en modell med en kunde-leverandør-tankegang kan det være noen utfordringer rundt styring og 
økonomi:  
Dersom eierkommuner uten budsjettansvar kan bestille kan det skape utfordringer for samarbeidet.  
Vertskommunens egeninteresse kan være krevende for samarbeidet og de andre eierkommunene.  
Det vil være utfordringer dersom vertskommunen sliter økonomisk og havner på ROBEK.  
 
Utfordringene løses til en viss grad med en tydelig strategi- og koordineringsrolle og bestillerrolle.  
 
Samarbeid etter kommunelovens § 27  
Undersøkelsen viser at det er en forutsetning for at organisasjonsformen skal fungere at styret består av 
rådmennene. Det er både fordi samarbeidet er avhengig av beslutningsmyndighet i styringen, og fordi 
rådmennene må ha god innsikt i den teknologiske utviklingen. Enkelte kommuner trekker frem dårlig 
erfaring med organisasjonsformen. Da har deltakere i styrer vært mer tilfeldig valgt, med liten 
kommunikasjon mellom partene i samarbeidet som konsekvens.  
Koblingen til, og kommunikasjon med kommunestyrene er gjennom kommunenes ordinære 
styringsmodell.  
 
Andre organisasjonsformer  
Samvirke er en organisasjonsform som brukes i kommunesektoren, dog i liten skala. Det kan være at 
denne kunne fungert.  
 
 

7.1 FINANSIERING  
 
Det er en utfordring at man lett ser på IKT som en kostnad. I hvilken grad teknologi bidrar til utførelse av 
lovpålagte kommunale tjenester vises ikke i budsjett og regnskap. Vurdering av kost/nytte og gevinst er 
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komplisert ved at IKT i stor grad er en innsatsfaktor i andre sektorer, og at nytteeffekter primært 
synliggjøres der. Da må gevinsten tas inn der, gjennom økt produktivitet eller effektivisering. Det er 
tilsvarende utfordringer ved vurdering av kostnadsreduksjoner som ved investeringer.  
Lite oppmerksomhet på gevinstrealisering, utfordringer med gevinstrealisering på tvers av sektorer og 
kommuner, og kompleksiteten i vurdering av gevinster har ført til at det ikke gjøres mange slike 
vurderinger i interkommunale IKT-samarbeid.  
Utvikling av IKT-samarbeidet må ses i sammenheng med utvikling av andre sektorer. Fremtidens IKT-
prosjekter vil være mer tverrfaglige og tverrsektorielle, og må vurderes helhetlig. Det gjelder også 
økonomisk. 
 
For å sikre kostnadseffektivitet og samtidig god kvalitet på IKT-tjenestene i medlemskommunene bør 
samarbeidet vurdere å øke den IKT-strategiske samhandlingen. For å øke det strategiske fokuset i 
samarbeidet bør det etableres en felles IKT-strategi på tvers av kommunene i IKT-samarbeidet som 
inkluderer de ulike virksomhetsområdene i kommunen. Lokale planer for hvordan man skal realisere 
gevinstene spesifisert i digitaliseringsstrategien må i tillegg utvikles i den enkelte kommune.  

 

7.2 Arbeidsrettslige problemstillinger ved endring av IKT-samarbeid: 
- Arbeidsmiljølova kapittel 16 og reglene om virksomhetsoverdragelse  

 

Dersom flere kommuner går sammen i et IKT-samarbeid oppstår spørsmålet om reglene i 
arbeidsmiljølova kapittel 16 om virksomhetsoverdragelse vil gjelde.   Når disse reglene gjelder, er 
fastsatt i aml § 16-1: (1) Dette kapittel kommer til anvendelse ved overdragelse av en virksomhet eller 
del av virksomhet til en annen arbeidsgiver. Med overdragelse menes overføring av en selvstendig enhet 
som beholder sin identitet etter overføringen. Reglene kan også være aktuelle i de tilfeller der det skjer 
endringer i eksisterende samarbeid.  

 

Konsekvenser for arbeidstakerne ved en virksomhetsoverdragelse 

 Det skal inngås en ny arbeidsavtale. Denne bør foreligge før overdragelsen skjer. Det er viktig at de 
tilsatte får være med på denne prosessen, slik at avklaringer kan skje så tidlig som mulig.   Rettigheter 
som er omfattet er lønn, feriepenger, feriefritid, godtgjøringer for telefon og breiband, reise og diett. 
Ansiennitet skal også overføres.   Retter som er ensidig etablert av arbeidsgiver er ikke omfattet. 
Eksempel kan være gode som lønnslån, firmahytte eller bruk av ressurser tilhørende arbeidsgiver (f.eks. 
bil). Om retten er en del av arbeidsavtalen eller ensidig gitt av arbeidsgiver må avklares etter en konkret 
tolking.   Styringsretten setter grenser for hvilke endringer som kan gjøres i en arbeidsavtale i 
sammenheng med overføring av arbeidsforholdet. Omplassering kan i ei viss utstrekning skje innenfor 
rammene av styringsretten. Endringsoppsiing krever at arbeidstaker samtykker.   

Virksomhetsoverdragelse gir ikke hjemmel for oppsiing. Fører prosessen til overflødige, må dette løses 
på vanlig måte. Her bør eierkommunene ha ei sentral rolle.  Pensjonsspørsmål er sentralt. Dersom alle 
er kunder hos den samme pensjonsleverandøren løser det meste seg selv. Dersom det er flere 
pensjonsleverandører på overdragelsessiden og/eller i samarbeidet, så må eierne og samarbeidet 
bestemme hvordan framtidig pensjonsopptjening skal skje.  Økonomiske følger kan oppstå dersom noen 
får nytt arbeidssted. Dette kan også være ei sosial følge. Hvordan dette vil slå ut økonomisk, har også ei 
personskatterettslig side.   I og med at de fleste er medlemmer av tariffavtalen i KS-området, vil 
samarbeidet ikke ha tariffmessige følgjer. Tariffmessige følger kan oppstå dersom samarbeidet ikke er 
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medlem i KS- området. Eierne bør ta stilling til om samarbeidet skal være innmeldt i KS-området eller 
ikke. Et ikt-samarbeidet står fritt med hensyn til tariffavtale. Ikt-samarbeidet kan også velge tariffavtale 
fra et annet tariffområde.  Dersom det er planlagt særskilte tiltak overfor arbeidstakerne, må 
arbeidsgiver gi informasjon om dette. Etter aml § 16-3 kan en arbeidstaker reservere seg mot at 
arbeidsavtalen blir overdratt til ny arbeidsgiver. Dette vil medføre at arbeidstaker står uten 
arbeidsforhold når tidspunktet for overdragelsen kommer. Arbeidsgiver må være svært tydelig i å 
informere om denne konsekvensen.  En arbeidstaker som har benyttet reservasjonsretten sin, kan ha 
fortrinnsrett til annen stilling hos tidligere arbeidsgiver.  I visse tilfelle har arbeidstaker valgfrihet.  

Det vil si at arbeidsforholdet til tidligere arbeidsgiver blitt opprettholdt. Vilkåret er at arbeidsforholdet 
blitt vesentlig forringet hos ny arbeidsgiver. Konsekvensen ved valgfriheten er at det er opprinnelig 
arbeidsgiver som må avklare arbeidssituasjonen til vedkommende.    

 

4 Innehav og utøving av arbeidsgiveransvar  

Hvem som formelt skal ha arbeidsgiveransvaret og hvordan dette skal utøvere må fastsettes i 
selskapsgrunnlaget.  Den fornuftige tilnærminga er at styret har ansvar for daglig leder, og daglig leder 
har ansvar for alle andre tilsatte i selskapet. Daglig leder svarer overfor styret for sin måte å forvalte 
arbeidsgiveransvaret på. Styret svarer tilsvarende overfor eierne. I arbeidsgiveransvaret ligger å 
gjennomføre tilsettinger og utøve styringsrett. Det ligger også til arbeidsgiveransvaret å vedta 
arbeidsrettslige sanksjoner som tilrettevisninger og advaringer. Den som har arbeidsgiveransvaret må 
også kunne sette i verk suspensjon og også bestemme at arbeidsforhold skal avsluttes.  Det å inngå 
sluttavtaler, må også ligge til arbeidsgiveransvaret. Sluttavtaler har et økonomisk element som kan 
kreve avklaringer. Dette er vanskelig å regulere på forhånd og må som regel handteres etter hvert som 
sakene oppstår.       
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8 ANBEFALING 
IKT-gruppa ønsker en endring, og slik vi ser det er det kommunelovens § 27 med et eget foretak som er 
mest aktuell, men en annen eventuell modell er IKS. § 27 er den mest brukte modellen innen 
kommunalt IT-samarbeid. 

Denne formen for styre minker kunde-/leverandøravstand og gir kommunene en nødvendig styring.   

Det synes å være en betingelse for suksess å ha alle rådmennene  og daglig leder i selskapet i styret. 

Man oppnår en mer enhetlig styring ved å endre samarbeidsform til § 27 eller IKS. 
Hvis det velges IKS vil det medfører flere nivå på beslutninger og en mer kompleks styringsform, hvor 
kommunens administrative ledelse får mindre påvirkning. 

Det er viktig med samlokalisering uavhengig av organisasjonsform da dette vil styrke det IKT-faglige 
miljøet- og samholdet. Det synes også å være viktig å flytte IKT-kontoret ut fra 
kommuneadministrasjonen for å gi alle lik tilgang på denne ressursen. 

Viktig med god avtale for kostnads- og ressursfordeling, og SLA-avtaler (Servicenivå) må inngås. 

Outsorcing er vurdert hvor en total outsourcing er lite aktuelt da vi allerede har IKT kompetanse og et 
etablert samarbeid, og det vil samtidig være behov for lokalt IKT-personell. 
Vi benytter allerede outsorcing i dag på enkeltsystemer. 

 

En organisasjonsendring til § 27 eller IKS vil medføre: 

 Felles arbeidsbetingelser og -vilkår.  
 Synliggjøre konsekvenser for hendelser. 
 Mulighet for felles vaktordning. 
 En felles strategi- og handlingsplan. 
 Felles og lik forståelse for prioritering av IKT-oppgaver i hele organisasjonen. 
 Lik og felles rutinebeskrivelser for IKT. 
 Like systemer i alle kommuner. 
 En bedre innkjøpsordning som gir riktig utstyr og mer gjennomtenkte løsninger. 
 Samlokalisering av IKT-ansatte 
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D D D

FAGFORBUNDET

Nordreisa kommune Storslett

v/ personalsjef  Christin  Andersen

Høring vedrørende Samarbeidsavtale IKT

Visertil pågående prosjekt/utredning ifm samarbeid om lKtenesteri Nord-Troms. Prosessen er

pågående og etterdetjeg kjennertil ute på høring.

Vi vil i den sammenheng påpeke at også Fagforbundet er høringspart i slike sakerog håperfor

fremtiden atvi blirinkludert i slike tilfeller.

Jeg har fått kjennskap til denne prosessen gjennom en rask orientering fra tidligere HTV og ser at

verken samarbeidsavtale ns tekst ellervedtekter ivaretar de ansattes rettigheteri overflyttingen av

arbeidsgiverensvaret fra flere kommunertil en.

Vi menerat det må innarbeides i avtalen at de ansatte som bliroverførtfår ta med seg både lønn,

ansiennitet og evt andre rettighetertil den nye arbeidsgiveren.

Vi er klaroverat høringsfristen ergått ut men ønsker likevel i lys av manglende orientering at vå r

betenkelighet blirtatt med i videre saksbehandling og vedtak.

Med vennlighilsen

RodenerNilsen

Hovedtillitsvalgt Fagforbundet 414
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Tillitsvalgtes foreløpige uttalelse til endring av IT samarbeidet pr. 29.01.2019. 

De ansatte på IT er representert av Fagforbundet og NITO. Vi har sammenfallende mening angående 

dette. 

 

Forslaget ble oversendt oss like før jul 2018 og det har gjort at vi har hatt svært kort tid på oss nå i 

januar til å se på dette.  

IT er en kjernetjeneste i dagens og fremtidens Storfjord kommune. Vi har bruk for en IT-tjeneste som 

Storfjord kommune kan være med på å utvikle ut fra de behovene som vår kommune har. Vi ser at 

IT-samarbeidet som har eksistert fra 2005 har medført mange positive ting. Driften er nok blitt mer 

effektiv, ved samarbeid om innkjøp av nødvendige programmer og investeringer. For de IT ansatte er 

det positivt å ha et fagmiljø å samarbeide i. En av hovedutfordringene har vel vært IT-leders 

manglende myndighet til å bestemme over personellressursene. 

For oss har denne saken to sider. Det ene er de ansatte som vi som fagforeninger skal ivareta, det 

andre er alle de andre medlemmene våre som er ansatt i Storfjord kommune og hvordan IT-

tjenesten skal være for dem i framtiden. Dette er også et svært viktig forhold.   

Ønsker Storfjord kommune et mer forpliktende IT-samarbeid? Vil dette være et gode, eller er det et 

ledd i å fjerne nærheten til tjenesten, slik at den blir perifer og kunnskapen og råderetten som 

kommunens øverste ledere bør ha om IT forsvinner?  

- Vi mener at det bør utredes ulike løsningsalternativer for å bøte på de utfordringene 

samarbeidet opplever. Virksomhetsoverdragelse og overflytting av stillinger til Skjervøy 

kommune synes som en drastisk vei å gå. Vi mener at det kan delegeres myndighet til IT-

leder i forhold til å styre bemanningen i forhold til oppgaver. 

- Kommunene bør beholde retten til å kunne bestemme selv om hvordan man ønsker å satse 

på IT, både når det gjelder valg av programmer og hva det skal satses på videre. Vi har stor 

tro på samarbeid og at innkjøp i fellesskap gir bedre rabatter, men det er viktig at 

kommunene ikke mister sin rett til å bestemme viktige veivalg.  

- Kommunen bør si nei til denne avtalen og be om at en ser på hvordan de praktiske 

problemene kan løses uten virksomhetsoverdragelse og tap av retten til å bestemme.  

Vi vil komme tilbake med flere punkter i forhold til det fremlagte forslaget, dersom kommunen 

mener at man skal gå videre med dette. Den er mangelfull i forhold til oppfølging av ansatte og deres 

rettigheter.  

 

Hatteng 29.1.2019 

 

Hilde Kibsgaard     Odd-Arne Jenssen (s.) 

NITO bedriftsgruppe Storfjord kommune Fagforbundet Storfjord 
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9189  SKJERVØY           
E-post:  
post@skjervoy.kommune.no 

Internett:            
www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto:  

«MOTTAKERNAVN» 
«ADRESSE» 
«POSTNR» «POSTSTED» 
«KONTAKT» 

 
 

 
 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2016/519-6 507/2019 401 26.01.2019 

 

Referat fra møtet med fagforeningene 24.01.2019 

Tilstede:  
Fra organisasjonene: 
Utdanningsforbundet ved HTV Håvard Paulsen, Lederne v/ Gerd Kristiansen, NITO v/  Grethe 
Ihlang, Fagforbundet v/ HTV Sissel Moknes,  
 
Fra arbeidsgiver: 
Rådmann Cissel Samuelsen, kultur og undervisningssjef Arild Torbergsen, teknisksjef Kjell Ove 
Lehne, helse- og omsorgssjef Tommy Hansen og personalsjef Helene Solvang. 
 
Forfall: økonomisjef Espen Li 
 
Saker til eventuelt: 

1. Redegjøring av sak hos Sivilombudsmannen om tilsetting av helsesøster.  
2. Kartlegging av  

 
Sak 1: Organisering av IKT tjenesten i Nord Troms kommunene v/ Rådmannen 
 
Det vises til utsendt saksframlegg, samarbeidsavtale IKT og forslag til vedtekter.  
 
I korte trekk går forslaget ut på at alle IKT ansatte blir ansatt i en administrasjons kommune. .  
Alle lønns og driftsmidler skal overføres en organisasjon og en kommune. Også gjort avklaring i 
forhold til pensjonskostnader hvor det ikke skal bli vesentlige kostnadsendringer. Det er foreslått 
at Skjervøy kommune skal være vertskommune. De ansatte skal fysisk jobbe i de kommunene de 
er jobber i, i dag.  
 
Økonomiske konsekvenser kostnadene vil bli fordelt etter fordelingsnøkkel 60-40. Det vil 
innebære at de minste kommunen vil få mindre kostander, men arbeidsoppgavene vil være størst 
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i de største kommunene. For Skjervøy vil forslaget bli noe dyrere enn dagens ordning. Ordningen 
vil gi bedre samordning på innkjøp. Det vil likevel være utfordrende å samarbeide i et så stort 
geografisk område.  
 
Ønsker kommunene å ha IKT tjenester utover det som ligger i forslaget, så må kommunene 
dekke dette selv feks flere ressurser i skolen eller helse. 
 
Framover så skal datasenteret i Olderdalen bygges mer ned og man skal få flere skybaserte 
ordninger. Utviklingen viser likevel at det vil være behov for IT arbeidere i kommunen fordi vi 
har flere og flere digitale verktøy både innen skole, helse og ellers i kommunen som må driftes.  
 
 
Innspill i møtet: 
 
Dersom Skjervøy kommune skal påta seg å være vertskommune, vil det medføre økte oppgaver 
for administrasjonen for å følge dette opp. Det foreligger en avtale om Overheadkostander som 
da trår i kraft. Det skal også søkes om OU midler fra KS for å jobbe med organisasjonsutvikling 
og bygging.  
 
Utdanningsforbundet:  
Hvordan få justert inn tjenestene mellom kommunene. Det er også viktig å beholde og øke lokale 
ressurser innen både skole og barnehage for både å sikre drift og ikke minst pedagogisk 
veiledning. Viktig at politikerne forstår at det interkommunale IKT organiseringen ikke kan 
erstatte dette.  
 
Det er også behov for lokale ressurser i helse. Velferdsteknologi satsing er felles og det er bra. 
Erfaring innen skole viser at det fungere best når IT ressursen er samlokalisert med tjenesten. 
 
  
NITO:  
Vi har erfaring med slike samarbeid feks på brann som ligger i Kvænangen.  
 
Fagforbundet:  
Viktig å få samordnet lønnsbetingelsene for de ansatte. Hvordan har representasjon i gruppen 
vært? Her framkommer det at NITO avd. Storfjord har deltatt. Det er viktig at  NITO holder de 
andre organisasjonene oppdatert. 
 
 
Frist for innspill i uke 5. Deretter blir saken behandlet i rådmannsutvalget før det kommer til 
kommunestyrene. Viktig at alternativet til dette forslaget kommer tydelig fram før beslutningen 
fattes.  
 
Kan alternativet være at kommunene fortsatt organiserer IKT tjenesten selv. Det vurderes ikke 
som nødvendig å ha en felles IKT leder som allikevel ikke har fullmakter. Det vil være viktig å 
ha felles rammeavtaler som alle forholder seg til.  
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Sak 2: Flytting av ledere fra kap 4 til kap 3 i HTA. 
 
Bakgrunn: HTA kap 3.1 sier at som hovedregel kan man ikke flytte kapitel i en tariffperiode. 
3.4.0 åpner for at dette kan gjøres det dersom partene er enige om dette lokalt. Det er kommet en 
forespørsel fra Utdanningsforbundet og Fagforbundet om flytting av ledere fra kap 4 til kap 3.  
 
Utdanningsforbundet:  
Rektor og inspektører har kommet med innspill om å flytte kapitel. Bakgrunnen for dette ønsket 
er med utgangspunktet at HTA som åpner for at ledere kan være i kap 3.  
 
Lederne får av sine lønnsøkning i lokale forhandlinger der rammen og potten fastsettes av i 
sentralforhandlinger. Disse forhandlingen er med ujevne mellomrom. I lokale forhandlinger får 
lederne en betydelig en stor del av denne poten. Skaper uheldig virkninger på arbeidsplassen.  
 
Ved årlige lønnsforhandlinger vil lederne få en jevnere lønnsutvikling over tid. Fjerne forskjellen 
og uheldig virkning i arbeidsmiljø. Utdanningsforbundet har ikke snakket med styrene i 
barnehagene- rektor voksenopplæring. En slik endring vil påvirke hele kommune organisasjonen. 
 
De fleste kommunene har sine lederne i kap 3 i HTA. 
 
Inspektørene kommer i mellomstilling. Må drøfte dette partsammensatt. 
 
Fagforbundet har også tatt dette opp tidligere. Det er også et ønske om å flytte HTV til kap 3.  
 
Rådmannen forutsetter at enten må alle ledere over til kapittel 3 eller ingen. Det som må vurderes 
er kap 3.4.2- virksomhetslederne og kap 3.4.3.- ledere som har delegert budsjettansvar-, 
økonomi- eller personalansvar (avdelingsledere og inspektører). En flytting vil få konsekvensen 
på poten i de lokale forhandlinger for kap 4.  
 
Prosessen videre:  
Det settes ned en gruppe med 2 fra arbeidstakerne og 2 fra arbeidsgiverne som utreder dette. 
Arbeidet må være ferdig innen mellomoppgjøring til våren dvs 01.05.2019. Gruppen består av 
utdanningsforbundet, Fagforbundet, helse- og omsorgssjef og teknisk sjef. Personalsjef 
organiserer gruppens arbeid og avklarer med kommunekassen hvordan flytting løses i forhold til 
lønn.  
 
Mandat:  

- Gjøre en helhetlig vurdering av ansatte i alle de ulike kap. Herunder gå gjennom de ulike 
kap- virksomhetslederne og avdelingslederne.  

- Retningslinjer for bruk av overtid. Hovedregel for ledere er at regel for overtid ikke 
gjelder- personal håndboka s 143. I utgangspunktet vil det være slik at flytte av lederne til 
kap 3- lederne har et større ansvar for å disponere tiden innenfor den rammen man har (se 
vedlagt kopi fra kommunens personalhåndbok) Kommunen må få en lik praksis. 

- Innstille til virkningstidspunktet: alternativet 1. mai eller prinsipp om å følge det 
tidspunktet som fastsetting sentralt. 

- Flytting innebærer en endring av lønnspolitisk plan. Det utarbeides objektive kriterier for 
hva som ligger til grunn for plassering. Det må utarbeides objektive kriterier for 
lønnsforhandling i dette kapitelet. 
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Personalsjef kaller inn til møtet i gruppa hvor det utarbeides forslag i henhold til mandat. 
Forsalget sendes ut på høring i organisasjonene, før det innstilles til administrasjonsutvalget.  
De ulike organisasjonene har ulik tilnærming til prinsipper for avlønning. Individuelle eller 
kollektive avlønning.  
 
Eventuelt: 
Redegjøring av sak hos Sivilombudsmannen om tilsetting av helsesøster.  
Konklusjon: Det var ikke klargjort tilstrekkelig i utlysningsteksten at dette kunne være en 
rekrutteringsstilling. (Brev fra Sivilombudssaken sendes som vedlegg i referatet.) 
 
Praksis i kommunen i dag: 
Ved tilsetninger så har kommunen brukt den søkermassen som er dersom det blir flere stillinger 
ledig enn det som er utlyst. Rådmannen ber om tilbakemelding fra organisasjonene på dette er en 
praksis som kan fortsette.  
 
Kommunen vil gjennomføre en kartlegging hos deltidsansatte som ønsker utvidet stilling i løpet 
av februar. Denne har vært gjennomført for 2 år siden. Kartlegging har vært brukt for å gi 
deltidsansatte økt stilling spesielt innen helse og har ført til at vi ikke har lyst ut så mange 
stillinger der. Er i tråd med lov og avtaleverk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen  
 
 
Helene Solvang 
Personalsjef 
77 77 55 02 
 
Dokumentet er produsert elektronisk og har derfor ikke signatur. 
 
 
 
 
 
Dette brev sendes til: 
Fagforbundet avd Skjervøy    
Utdanningsforbundet avd. Skjervøy    
NITO    
Det norske sykepleierforbundet    
FO    
Lederne    
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Intern kopi 
Cissel Samuelsen 
Kjell Ove Lehne 
Arild Torbergsen 
Tommy Arne Hansen 
Espen Li 
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Hei, vi hadde drøftingsmøte om interkommunal IKT hos oss og en av setningene blir å lyde:  
Det må påpekes i oversikten at IKT-utgiftene i Kvænangen kommune regnskapsmessig føres mer 
samlet på A123 (lokal IKT) istedenfor at det er mer spredt på de ansvarsområder der det hører hjemme 
slik det føres i de andre kommunene. Derfor kan det ses ut som om Kvænangen bruker mye mer 
ressurser på IKT enn de andre Nord-Tromskommunene. Når det gjelder ansatte på IKT skal tallet for 
Skjervøy være 3, ikke 1,5.  

Antall IKT-ansatte på Skjervøy, stemmer det vi har skrevet her?  
  
  
Med vennlig hilsen 

Bjørn Ellefsæter  
Seniorrådgiver 
 77 77 88 12 / 971 44 188  
 be@kvanangen.kommune.no 
 Kommunehuset, Gargu 8, 9161 Burfjord 

  Ta miljøhensyn – vurder om du virkelig må skrive ut denne e-posten!  
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Kåfjord Kommune v/ 
Rådmann Einar Pedersen 
 
 
        Olderdalen, 21 februar 2019. 
 
 
Høringsuttalelse vedørende samarbeidsavtale IKT mellom Storfjord, Kåfjord, 
Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen kommune. «NorIKT» 
 
 
 
På vegne av de ansatte som vil berøres, har vi som fagforeninger Delta og Fagforbundet sett på 
samarbeidsavtalen og saksfremlegget å ønsker og komme med noen punkter vi synes er viktige og få 
med;  
 
I saksfremlegget er forslag til ny organisering forutsatt at reglene for virksomhetsoverdragelse trer 
inn, jfr arbeidsmiljølovens §16.  
Dette skal sikre at arbeidstakerens rettigheter og plikter i sin opprinnelige kommune overføres til ny 
kommune/arbeidsgiver.  
Videre er det viktig og påminne om i en slik virksomhetsoverdragelse punktene nedunder, 
arbeidstakerens rettigheter ved virksomhetsoverdragelse. 
 

 Den arbeidsavtalen som foreligger på tidspunktet overdragelsen finner sted, skal overføres 
ny arbeidsgiver. 

 Arbeidstakerens opparbeide ansiennitet må bli overført og være i behold hos ny 
arbeidsgiver, da dette vil ha betydning for arbeidstakerens oppsigelsestid, eventuelt 
lønnsfastsettelse, og kan videre ha betydning for utvelgelse ved eventuell senere 
nedbemanning. 

 Avtalte tilsettingsvilkår videreføres uendret for arbeidstakere som hadde et arbeidsforhold 
på tidspunktet for arbeidsgiverskiftet. De plikter de er tale om i tillegg til løpende lønn, er 
tidligere opptjent, men ikke utbetalt lønn, feriepenger, feriefritid, godtgjørelse for telefon, 
reise og diett. Det som gjelder ferie og feriepenger er i tillegg regulert i ferieloven §12.  

 
 
Det forutsettes også at ved brudd på samarbeidsavtalen, så vil de ansatte naturlig felle tilbake til sine 
opprinnelige stillinger i kommunen de tilhørte før virksomhetsoverdragelsen, i dette tilfelle Kåfjord 
Kommune.  
De ansatte påpeker også viktigheten av at de ønsker ikke dårligere betingelser enn det de har pr. i 
dag. Herunder bla. fleksitid, permisjonsreglementet for Kåfjord Kommune. 
 
 
Delta HTV     Fagforbundet HTV 
Birger Olsen (s)     Guro Jakobsen (s)  
 
 
 
 
 
 
 

390



391



 

 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/108 -166 

Arkiv: G70 

Saksbehandler:  Trond Skotvold 

Dato:                 06.03.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
9/19 Hovedutvalg oppvekst og omsorg 18.03.2019 
17/19 Kåfjord kommunestyre 23.04.2019 

 

Revisjon av "Kriterier for tildeling av Helse- og omsorgstjenester" i Kåfjord 
kommune. 

Henvisning til lovverk: 
 Lov om Helse- og omsorgstjenester § 3-1 (Khol).  
 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven (Fvl.)).  
 Lov om bruker- og pasientrettigheter (Pasientrettighetsloven (Pasrl.)). 
 Psykisk helsevernlov med forskrifter 
 Lov om helsepersonell (Helsepersonelloven (Hlspl.)). 
 Lov om folkehelsearbeid. 
 Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt 

for heldøgnstjenester, Kåfjord kommune, Troms 
 Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene (Kvalitetsforskriften). 
 Forskrift om en verdig eldreomsorg 
 Forskrift om IPLOS-registeret 
 Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 
 Veileder IS-1040 (2006) Saksbehandling og dokumentasjon for pleie – og 

omsorgstjenester. 
 Veileder IS-1183 (2004) Hvordan holde orden i eget hus, Internkontroll i sosial og 

helsetjenesten  
 

Vedlegg. 
 

1 1. Sak 2015/108-52. Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Kåfjord 
2 2. Kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Kåfjord Kommune, 

vedtatt 16. juni 2016 
3 3. Tildeling av Helse- og omsorgstjenester i Kåfjord kommune, kriterier og 

omsorgstrapp, revisjon 1-2019 
  

 

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 18.03.2019  

Behandling: 
Det ønskes et tillegg om diabetesomsorg og kreftomsorg til punkt 1.4 om helsetjenester i 
hjemmet. 
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Vedtak: 
HOO vedtar at det reviderte dokumentet blir tatt i bruk og kriteriene praktisert med følgende 
endring: punkt 1.4 Tjenester Kåfjord kommune tilbyr. Under kulepunkt helsetjenester i hjemme 
tilføyes diabetesomsorg og kreftsykepleie. 
HOO fremsender saken med denne innstilling til kommunestyret. 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
HOO vedtar at det reviderte dokumentet blir tatt i bruk og kriteriene praktisert. 
HOO fremsender saken med innstilling til kommunestyret.  
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Det første utkastet til dokument “Kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester”, Kåfjord 
kommune, ble utarbeidet i et samarbeid og dialog mellom virksomhetslederne i omsorgstjenesten og 
rådmannen og sendt ut på høring.  Saken og «Kriteriene for tildeling av helse- og omsorgstjenester» ble 
behandlet og vedtatt i HOO 26.05.2016 og i Kåfjord kommunestyre 16.06.2016 (vedlegg 1 og 2). HOO 
bemerket i sitt vedtak at dokumentet skulle bli tatt i bruk og kriteriene praktisert slik at man 
opparbeider seg erfaring med det før endringer blir foretatt. I det første utkastet av «Kriterier for 
tildeling av omsorgstjenester.» som ble vedtatt 26.05.16 ble det tatt inn følgende formulering 
under kapittel 11:  
 Pr i dag har ikke Kåfjord kommune et gjennomarbeid plan for å ta i bruk dette trinnet på 
omsorgstrappa. Det er kun innen PU at kommunen har et tilbud for brukere med fast tilknyttet 
bemanning hele eller deler av døgnet.. Med hensyn til dette må de praktiske sidene herunder 
tilgang til boliger utredes nærmere før tjenestetilbudet kan iverksettes fullt ut.  Teksten nedenfor 
er likevel lagt inn dokumentet som kan tjene som et utgangspunkt for videre arbeid. 
Grunnlaget for denne formuleringen var at alle trappetrinnene i omsorgstrappen ikke var 
kommet på plass på dette tidspunktet. I dag har man alle trinnene etablert ved at man nå også har 
bygget og skal ta i brukt omsorgsboliger med tilgang til heldøgnsbemanning ved Kåfjord 
Helsetun. Videre har man erfart at «Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Kåfjord kommune, 
kriterier og omsorgstrapp, vedtatt 16.juni 2016» har fungert tilfredsstillende. Det har ikke 
forekommet klager fra innbyggere på de vedtatte kriteriene. For saksbehandling og 
tildelingsenheten har kriteriene også fungert godt. Dette utelukker ikke at det vil være behov for 
revisjoner senere.  
 

Vurdering 
I det reviderte dokumentet «Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Kåfjord kommune, 
kriterier og omsorgstrapp, revisjon 1-2019 (vedlegg 3) har man tatt inn de samme kriterier som 
ble skrevet i kapittel 11 som ble vedtatt 16. juni 2016 (vedlegg 2)  
For øvrig er det kun flyttet på kapitler for å få et dokument som er bygget opp som 
omsorgstrappa, dvs. med økende behov for helsehjelp. I det reviderte dokumentet (vedlegg 3) er 
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det for øvrig ikke gjort noen forandringer som innebærer endring i kriterier for tildeling av 
tjenester i forhold til det som ble vedtatt 16.06.2016 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2015/108 -52 

Arkiv: G70 

Saksbehandler:  Trond Skotvold 

Dato:                 20.05.2016 

Tilleggssak 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
31/16 Hovedutvalg oppvekst og omsorg 26.05.2016 
50/16 Kåfjord kommunestyre 16.06.2016 

Tildeling av helse og omsorgstjenester i Kåfjord 

 
Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Særutskrift - Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Kåfjord kommune, kriterier 

og omsorgstrapp 
2 Høringsuttalelse 
3 HØRING 
4 Høring - Tildeling av helse og omsorgstjenester 
5 Forlenget høringsfrist 
6 Vedlegg: Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Kåfjord kommune, kriterier og 

omsorgstrapp 
 
 
 

Rådmannens innstilling: 
HOO tar høringsinnspill til orientering. De innkomne høringsinnspill vil ikke innebære 
vesentlige endringer i innholdet i dokumentet eller prinsippene for tildeling av helsetjenester.  
 
HOO vedtar at dokumentet blir tatt i bruk kriteriene praktisert og at man opparbeider seg 
erfaring med det før endringer blir foretatt.  
 
Alle trappetrinnene i omsorgstrappen har ennå ikke kommet på plass i Kåfjord kommune. Det 
arbeides imidlertid med dette, og bl. a vil det fremmes egen sak til HOO om omsorgsboliger 
høsten 2016. Det er også lagt opp til at det gjennomføres revisjoner av kriteriene når dette er 
nødvendig. HOO tar dette til orientering 
 
HOO fremsender saken med innstilling til kommunestyrets møte den 14. juni 2016.  
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Saksopplysninger: 
Vedlagte utkast til dokument “Kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester”, Kåfjord kommune, 
er utarbeidet i et samarbeid og dialog mellom virksomhetslederne i omsorgstjenesten og rådmannen. 
Saken ble behandlet på møte i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 07.04.2016  med følgende vedtak: 

HOO tar vedlagte dokument, “Kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester”, Kåfjord 
kommune til orientering. Saksfremlegget med vedlegg sendes ut på høring til Råd for eldre, råd for 
funksjonshemmede, pårørendekontakter, UNGBO A/S, Pensjonistforeninger, Frivillighetsentralen, 
lokal Røde Kors, grendeutvalgene, politiske partier og gjøres kjent via kommunens hjemmeside.  
Frist for høringssvar settes i forhold til at HOO skal kunne sluttbehandle saken i møtet den 26. mai 
2016. HOO fremsender saken med innstilling til kommunestyrets møte den 14. juni 2016.. 
 

Vurdering: 
Det har kommet inn 5 høringsinnspill innen fristen som ble satt til 13. mai 2016. Disse var fra: Råd for 
eldre, Birtavarre Røde Kors, Ytre Kåfjord Pensjonistforening, Djupvik Normannvik Grendeutvalg og 
Miljøpartiet de grønne. Innspillene er vedlagt. De fleste innspillene gikk på en nærmere presisering av 
enkelte punkter i dokumentet, bl.a pkt. 3 under Lovens formål og Kap 10 Dagtilbud (Røde Kors) og 
kapittel 1 under Demens og kapittel 10.2. Målsetting, der man ønsker at det utarbeides individuelle 
planer av demente (Råd for eldre). Ytre Kåfjord Pensjonistforening var positive til kriteriene, men ønsket 
forlengelse av høringsfristen. Det ble tatt kontakt med dem og meddelt at fristforlengelse var vanskelig 
men at hvis de kom med innspill ville dette bli behandlet ved revisjoner som vil komme. Andre innspill 
gikk på praktiske forhold som mulighet for ½ middagsposjon (Råd for Eldre) og trygghetsalarm over på 
mobilnett (Djupvik Nordmannvik Grendelag). Miljøpartiet de grønne ønsket at Rus og psykiatri ble 
fremhevet sterkere i kriteriene både i omsorgstrappa og knyttet til dagtilbud og ettervern. Rus og 
psykiatri er et område som vil bli sterkere satset på gjennom eget eksternt finansiert prosjekt i Kåfjord 
kommune. Stilling er utlyst og vil bli besatt forhåpentligvis før sommeren 2016. Relevante resultater fra 
prosjektet vil bli tatt med i revisjoner av kriteriene. Videre etterlyses krisesentertilbud som en del av 
tjenestetilbudet som burde tydeliggjøres i kriteriene. Kåfjord Kommune har et samarbeid med Tromsø 
kommune om krisesentertilbud. Dette, og øvrige beskrivelser av Kåfjord kommunes helsetilbud, 
inkludert Kriterier for helsetjenester og priser for helse- og omsorgstjenester planlegges publisert samlet 
på kommunens hjemmeside når Kriterier for helsetjenester blir politisk vedtatt. 
 
 
Einar Pedersen 
Rådmann
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Vedtatt 16 juni 2016 

Side 0 av 43 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Vedtatt i Kåfjord kommunestyre dato— 
 

Kriterier for tildeling 

av helse- og omsorgstjenester

Gáivuona suohkan

Kåfjord kommune
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Vedtatt 16 juni 2016 

Side 1 av 43 

 
Innhold 
1 Kvalitetsstandard for pleie-, rehabilitering og omsorgstjenester i Gáivuona suohkan Kåfjord kommune    4 

1.1 Søknad 5 
1.2 Grunnleggende prinsipp 6 
1.3 Målsetting 6 
1.4 Tjenester Kåfjord kommune tilbyr 6 
1.5 Samtykke 6 
1.6 Prinsipp for saksbehandling 6 
1.7 Svar på søknad og ved eventuelt klage 7 
1.8 Hva kan forventes fra Kåfjord kommune 8 
1.9 Hva forventes fra søker / tjenestemottager 8 

2 Viktigste lovgrunnlag for de kommunale tjenester        12 
3 Trygghetsalarm            13 

3.1 Lovgrunnlag 13 
3.2 Egenbetaling 13 
3.3 Målsetting 13 
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3.8 Hva forventes fra bruker 14 
3.9 Praktiske opplysninger 14 

4 Matombringing            16 
4.1 Lovgrunnlag 16 
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1 Kvalitetsstandard for pleie-, rehabilitering og omsorgstjenester i 
Gáivuona suohkan Kåfjord kommune 
 
Dette dokumentet er en presisering av hvordan Gáivuona suohkan/Kåfjord kommune ønsker å tilby sine 
tjenester innen pleie- og omsorg til våre innbyggere. Vårt mål er å skape en best mulig felles forståelse for 
nivået på tjenesteytingen på bakgrunn av myndighetskrav, faglige og juridiske vurderinger og politiske 
prioriteringer.  
 
Det er kommunene, som gjennom desentralisering og utvikling av lokalt selvstyre, har fått en viktig rolle i 
fordeling av helse- og omsorgstjenester. Kommunene har det overordnede ansvaret for 
kvalitetssikringsarbeidet og for at tilbudet organiseres på en helhetlig måte. Kommunene har et 
planleggings- og driftsansvar, et økonomisk ansvar for tjenestene og et arbeidsgiveransvar for de som 
jobber i tjenestene.  
 
I hht. internkontrollforskriften må kommunene sørge for systematiske tiltak som sikrer at virksomhetenes 
aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold 
av helse- og omsorgstjenestelovgivningen.  
 
Helse - og omsorgstjenesteloven § 3-1 i 1. og 2. ledd fastslår kommunens ansvar: «Kommunen skal sørge 
for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Kommunens 
ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, 
skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne». 
 
Lovens formål i § 1-1 er særlig å:  

1. forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne,  

2. fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og 
forebygge sosiale problemer,  

3. sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt 
tilværelse i fellesskap med andre,  

4. sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud,  

5. sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, samt sikre at tilbudet 
er tilpasset den enkeltes behov,  

6. sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet   

7. bidra til at ressursene utnyttes best mulig.  

Kommunens «sørge for – ansvar» etter første ledd innebærer plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og 
korrigere virksomheten, slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller 
forskrift, jamfør § 3-1 3. ledd» 
 
Tjenestemottakere som har «et særskilt behov for at helse- og omsorgstjenestene samhandler» har det til 
felles; at de har et behandlings- og omsorgsbehov, som ikke en tjeneste kan tilfredsstille alene. Det er 
viktig at tjenestene er samordnet ved at de er, individuelt tilpasset, helhetlige, koordinerte og 
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sammenhengende. Et av de mest sentrale punktene i samhandlingsreformen er at de ulike delene av helse- 
og omsorgstjenestene skal ivareta pasientenes behov for koordinerte tjenester. Det forutsettes god 
kommunikasjon og samhandling mellom de ulike tjenestene. Det et mål at tjenestemottakerne møter en 
helhetlig helse- og omsorgstjeneste som er godt samordnet, preget av kontinuitet og med helhetlige 
tiltakskjeder.  
 
Saksbehandling av søknader innen pleie- og omsorgstjenester utføres i tråd med: 

 Forvaltningsloven,  
 helse og omsorgstjenesteloven med forskrifter, 
 pasient- og brukerrettighetsloven med forskrifter, 
 veileder fra Helsedirektoratet «IS-2442 – Veiledning for saksbehandling (tjenester etter helse- og 

omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd nr 6, 3-6 og 3-8) 
  og dette dokument «Kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester».  

 
Behovene til søker kartlegges, og dersom det vurderes at søker har rettskrav på helse- og omsorgstjenester, 
skal tjenestene som tilbys være faglig forsvarlig. Avgjørelse om tildeling av pleie- og omsorgstjenester 
regnes som et enkeltvedtak, slik at forvaltningslovens regler kommer til anvendelse.  
 
Med enkeltvedtak menes en avgjørelse som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte 
personer, jf. Forvaltningsloven § 2 b. Intern saksgang og rutiner for saksbehandling blir beskrevet i egne 
dokument i kommunens kvalitetsstyringssystem, Kvalitetslosen. Avvik på rutinene meldes i samme 
system.  
 
Disse tildelingskriteriene revideres og godkjennes av Kåfjord kommunestyre årlig evnt ved behov.   
 
1.1 Søknad 
Søker må være synonym med tjenestemottaker. Dersom en annen person skriver søknaden for å hjelpe 
søker/ tjenestemottaker skal årsaken til dette skal beskrives i søknaden, og sørge for eventuelle nødvendig fullmakter 
innhentes, (se og pkt1.5) Dersom det er mulig, skal « den det søkes for» selv uttale seg om sitt tjenestebehov. Det 
søkes skriftlig på kommunens søknadsskjema. 
 
Det kan søkes elektronisk, søknadsskjema finnes på kommunens hjemmeside eller på søknadskjema som fås ved 
henvendelse til PRO tjenestens kontor på Kåfjord helsesenter tlf 77 71 93 00. 
 
Utredning 
Når søknad er mottatt vil tjenesten ta kontakt med søker for å avtale hjemmebesøk eller samtale pr telefon eller på 
kontoret. Det er nødvendig med en kartlegging og IPLOS registrering (se beskrivelse s. x) sammen med søker for å 
avklare søkers egne ressurser i forhold til behov for hjelp. I tillegg må eventuelle medisinske opplysninger fra 
lege/sykehus foreligge før saken kan behandles. I forhold til vederlagsberegning/egenbetaling skal opplysninger om 
økonomi dokumenteres i tilstrekke grad.  
 
Alle søknader om tjenester skal behandles i tiltaksteamet hvor det fattes vedtak om tjenestetilbud. Tiltaksteamet 
består av kommunelege, leder for hjemmebasert omsorg, leder for sykehjemmet, leder for PU-tjenesten. Teamet har 
rutinemessig et møte pr. uke. 
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1.2 Grunnleggende prinsipp 
 All tjenesteyting skal ta utgangspunkt i den enkelte sine ressurser og føre til at brukeren opprettholder eller 

gjenvinner størst mulig grad av egenmestring. 
 Kåfjord kommune skal tilrettelegge tjenester slik at brukeren kan bo hjemme lengst mulig. 
 Kåfjord kommune skal ha fleksible, trygge og tilstrekkelige tjenester med stor grad av brukermedvirkning. 
 Våre tjenesteytere skal bidra til stimulering av egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, 

likeverd og deltagelse for våre tjenestemottagere. 
 
1.3 Målsetting 

 Sikre søker en tverrfaglig og individuell vurdering av alle typer pleie-, rehabilitering- og omsorgstjenester. 
 Tildele rett hjelp til rett tid på rett sted, i riktig mengde, for å bygge opp om den enkeltes egne ressurser og 

mestringsevne til å møte dagliglivets utfordringer, både i og utenfor hjemmet.  
 Brukere skal få bo lengst mulig i egen bolig. 
 Utføre tjenester med god kvalitet. 
 Utnytte ressursene på en god og effektiv måte.  
 Tildele tjenester i tråd med BEON-prinsippet; beste effektive omsorgsnivå. 

 
Hvilken tjeneste som skal tilbys og i hvilken mengde, besluttes etter at det er vurdert om vilkårene for å få tjeneste(r) 
etter Helse- og omsorgstjenesteloven og Pasient- og brukerrettighetsloven med tilhørende forskrifter er oppfylt. 
 
1.4 Tjenester Kåfjord kommune tilbyr 

 Trygghetsalarm 
 Matombringing 
 TT-kort (fylkeskommunalt tilbud som administreres av kommunen) 
 Praktisk bistand, hjemmehjelp 
 Støttekontakt 
 Brukerstyrt personlig assistanse 
 Helsetjenester i hjemmet, (hjemmesykepleie, psykisk helsearbeid) 
 Dagtilbud / aktivitetssenter 
 Omsorgsbolig   
 Avlastningstiltak  
 Omsorgslønn (er en ytelse) 
 Korttidsopphold i institusjon (kortidssats inntil 60 døgn pr kalenderår, over 60 døgn vederlags beregnes) 
 Langtidsopphold i institusjon, vederlags beregnes 
 Ø-hjelp-opphold 

 
1.5 Samtykke 
Det skal foreligge informert samtykke fra søker, eller innhentet samtykke fra pårørende eller hjelpeverge der søker 
selv ikke er i stand til å gi informert samtykke på grunn av sin helsetilstand. Dersom pasienten ikke har 
samtykkekompetanse, har pasientens nærmeste pårørende rett til å medvirke sammen med pasienten. Søkers / 
tjenestemottagers samtykkekompetanse skal dokumenteres. (Lov om pasient- og brukerrettigheter kap.4). 
 
 
1.6 Prinsipp for saksbehandling 

 Ved mottatt henvendelse skal søknaden registreres og det skal kartlegges/avklares innen rimelig tid hvilke 
tjenester som er aktuelle i forhold til behov. Tjenesten har veiledningsplikt om tjenestetilbudet. 

 Når tjenestebehovet skal kartlegges/vurderes skal det tas utgangspunkt i hva den enkelte klarer selv, og hva 
som skal til for at bruker gjenvinner eller opprettholder størst mulig grad av egenmestring. Det er nødvendig 
å avklare søkers egne ressurser i forhold til behov for hjelp. 

 IPLOS informasjonsbrosjyre skal gis til alle søkere og gjennomgås ved behov.  
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 Det blir foretatt IPLOS- kartlegging som beskriver ressurser og bistandsbehov til den som søker eller mottar 
omsorgstjenester. Det er en minimumskartlegging. Annen kartlegging vurderes i forhold til det som 
fremkommer i IPLOS-kartleggingen og hvilke tjenester det er søkt om. 

 Søker / tjenestemottager får tjenester vurdert ut i fra lovverk, tverrfaglig individuell vurdering etter vedtatte 
«Kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester» (dette dokument). 

 Det blir lagt vekt på brukermedvirkning i tilretteleggingen av tjenestene.  

 Det blir deretter foretatt en vurdering av søker / tjenestemottager sitt behov for helsehjelp. 

 Det er ikke krav til enkeltvedtak for tjenester som antas å vare mindre enn 14 dager. Det blir i de tilfeller 
fattet en «avgjørelse» om tjeneste. IPLOS skal likevel registreres og dokumenteres. 

 All datainnsamling dokumenteres og tas med i vurderingen av tjenestebehov/tjenestetilbud. 

 Søker / tjenestemottager skal i møte med Kåfjord kommune, få god service der vi er tilgjengelige, 
imøtekommende og gir god informasjon om tjenester, rettigheter og plikter. 

 Saksbehandlingen følger Forvaltningsloven. 

 Søknader og personlige opplysninger behandles konfidensielt, og taushetsplikten overholdes. 

 Tjenesten tar kontakt med søker / tjenestemottager for å avtale kartleggingsbesøk. Vanligvis blir dette gjort 
ved hjemmebesøk eller ved besøk der søker / tjenestemottager befinner seg. Dersom søker bor i annen 
kommune blir det innhentet opplysninger fra bostedskommunen. 

 Ved behov for nødvendig helsehjelp etter sykehusinnleggelse eller akutt behov for nødvendig helsehjelp uten 
forutgående sykehusinnleggelse, vil tjenesten sammen med tjenesteutfører komme fram til tiltak som skal 
settes i verk. Dersom behovet forventes og vare lenger enn 2 uker skrives vedtak på tildeling av tjenester i 
etterkant, jfr. HOL § 11. 

 Søker / tjenestemottager som har behov for langvarige og koordinerte tjenester skal få tilbud om individuell 
plan og koordinator, jfr. HOL §§ 7-1 og 7-2. 

 Vedtak om tjenester blir fortløpende evaluert av tjenesteyter og ved endring av behov blir det gitt beskjed til 
tildelingskontoret, som vurderer behov for endring av tjenestemengde eller type, og fatter endringsvedtak. 

 Tjenester som ytes i hjemmet settes til «midlertidig opphør» ved sykehus- og institusjonsopphold eller annet 
fravær. Ved langtidsopphold i institusjon opphører tjenester som er gitt i hjemmet. 

 Alle vedtak skal evalueres fortløpende men likevel rutinemessig ha en evaluerings måned og årstall. 

 I vedtak om egenbetaling for plass i institusjon tas det hensyn til den som tildeles plass sin sivilstand og 
samboere defineres i hht. Folketrygdloven § 1-5.         

 
1.7 Svar på søknad og ved eventuelt klage 
Søker vil få tilsendt skriftlig svar på sin søknad, med vedtak om tildelt tjeneste(r) som er tildelt, eller eventuelt 
avslag. I brevet er det også opplysninger om klageadgang. Alle enkeltvedtak med tjenestetype og omfang kan 
påklages innen 4 uker, som er klagefristen. Dersom det er behov for hjelp til å skrive klagen kan saksbehandler / 
tjenesteyter bistå med dette. Klagen sendes til PRO-tjenesten ved tildelingskontoret.  Om vedtaket opprettholdes uten 
endring av kommunen, oversendes klagen til Fylkesmannen for endelig vurdering og avgjørelse. 
 
Annen klage/tilbakemelding: 
Klage på tjenesteutførelse, kvalitet eller helsepersonell skal gå til virksomhetsleder for tjenesten. 
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1.8 Hva kan forventes fra Kåfjord kommune   
Dette er felles for alle tjenestene. Mer utfyllende forventninger er omtalt under hvert enkelt tjenestetilbud. 

 Taushetsplikten blir overholdt. 
 Møter brukeren med respekt og vennlighet. 
 Kartlegging av det helhetlige hjelpebehovet sammen med søker / tjenestemottager og eventuelt pårørende. 
 Tildelingskontoret behandler søknaden i samarbeid med annet helsepersonell, og tiltaksteamet fatter vedtak 

om tildeling av tjenester. Tiltaksteamets medlemmer; lege, leder av sykehjemmet, leder av hjemmetjenesten 
og leder for PU-tjenesten. 

 Skriftlig vedtak på søkt tjeneste(r) jamfør punkt 3.4 i Veileder for saksbehandling IS-2442 fra 
Helsedirektoratet utgitt 2/2016. 

 Tjenester utføres i tråd med vedtak. 
 De tjenestene som ytes, skal være faglig forsvarlige og tilstrekkelige for og dekke grunnleggende behov. 
 Eventuelle klager blir tatt på alvor. 
 Tilbakemeldinger fra bruker/pårørende dokumenteres av de som motter tilbakemeldingen i pasientens 

journal. 
 Tjenestetilbudet blir revurdert ved endring av behov/funkjsonsnivå. 
 Gir relevant informasjon om tjenester innen pleie-, rehabilitering- og omsorgstjenesten i Kåfjord kommune. 

 
1.9 Hva forventes fra søker / tjenestemottager 
Dette er felles for alle tjenestene. Mer utfyllende forventninger er omtalt under hvert enkelt tjenestetilbud.  

 Fremskaffer nødvendige opplysninger og / eller fullmakt til innhenting av opplysninger som er relevante for 
tildeling og utførelsen av tjenester. 

 Gjør seg kjent med innhold i vedtaket. 
 Er det husdyr i hjemmet, skal det sørges for at disse ikke er til sjenanse for tjenesteyter. 
 Om det røykes i hjemmet, skal det sørges for god utlufting før ansatte kommer. 
 Gir beskjed til tjenesteyter ved endring av behov, og skrive ny søknad/henvendelse til tildelingskontoret. 
 At tjenesteytere ikke kontaktes på fritiden.  
 At du melder fra til saksbehandler, tjenesteyter eller leder for tjenesteytende enhet dersom du er misfornøyd 

med noe, har behov for informasjon, råd, rettledning eller eventuelt klage. 
 Tilgjengelighet til bopel, at vei brøytes/strøs vinterstid. 
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Omsorgstrappa (Beon-prinsippet) 
De førende prinsipper kan synliggjøres gjennom omsorgstrappa: 
Brukere kan motta flere trinn av trappa samtidig, og mottar en kombinasjon av tjenester. Andre tjenestetilbud vil 
inngå i ulike nivåer i trappa, eksempelvis ergoterapi, fysioterapi, rus/psykiatri og avlastning. 
Omsorgstrappa illustrerer de ulike tjenestenivåer og BEON- prinsippet (Beste Effektive Omsorgs Nivå). Hensikten 
er å tildele tjenester ut fra det hjelpebehov den enkelte har, men på så lavt trappetrinn som mulig for å bygge opp om 
og ha fokus på ens egne ressurser og derved bidra til størst mulig grad av selvhjulpenhet og livskvalitet. Nederst i 
trappa ligger eks lavterskeltilbud, dagsenter, trygghetsalarm etc. Øverst finner vi heldøgnsbemannede tilbud med 
sykehjem som den mest ressurskrevende tjenesten. 
Ingen tjenester kan i prinsippet utelukkes på noe nivå. Det kan f. eks tildeles både hjemmehjelp og støttekontakt i 
heldøgns bemannet bolig. 
 
IPLOS - individbasert pleie og omsorgsstatistikk, anvendes også ved kartlegging ved tildeling av 
tjenester/saksbehandling. 
 
IPLOS er et nasjonalt register med data som beskriver ressurser og bistandsbehov til dem som søker eller mottar 
nærmere definerte kommunale helse- og sosialtjenester og hvilke tjenester som ytes. 
Formål (jf forskrift § 1-3) 

• IPLOS-registerets formål er å samle inn og behandle data fra kommunene om personer som har søkt, mottatt 
eller mottar pleie- og omsorgstjenester for og: 

• Gi grunnlag for overvåkning, kvalitetssikring, planlegging, utvikling og overordnet styring av sosial og 
helsetjenesten og sosial og helseforvaltningen. 

• Gi grunnlag for forskning. 
• Opplysninger i IPLOS-registeret kan foruten formålene nevnt foran, behandles og brukes til utarbeidelse av 

nasjonal, regional og lokal pleie- og omsorgsstatistikk. 
• IPLOS ble obligatorisk i alle landets kommuner 1.mars 2006 
• IPLOS er utviklet for at helsemyndighetene nasjonalt, regionalt og lokalt: 
• Kan utvikle tjenestene på grunnlag av kunnskap om søkers/tjenestemottakers bistandsbehov. 
• Skal kunne følge med på utviklingen innenfor helse og sosialsektoren. 

 
Målet med IPLOS er å bidra til: 

• Systematisk kunnskap og statistikk til kommunene og sentrale myndigheter. 
• Kvalitetsutvikling av tjenesten. 

 Omsorgstrappa 

Hjemmetj.
med få 
tjenestetimer

t

Sykehjem

Heldøgns 
omsorgsbolig

Hjemmetj.
        +
Korttidsopphol
dHjemmetj.

– Pr.bistand
-Hjemmesykpl.

Ikke behov - 
egenomsorg

Hjemmetj.
Omsorgslønn
BPA
Støttekontakt

Bruk av velfersteknologi

Samspill m
ed andre kommunale tilbud/tjenester, pårørende, friv

illige 

organisasjoner

Brukerne kan være i flere trinn 
av trappa samtidig md ulike 
kombinasjoner av tjenester
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• God ressursutnyttelse, samt likeverdige og virkningsfulle tjenester. 
• For å kunne gi tilrettelagte tjenester som kan imøtekomme tjenestemottakers behov trenger vi god kunnskap 

om bistandsbehovet. 
 
I kriterier for tildeling av tjenester vektlegges det ulike variabler som gir opplysninger om søkers/tjenestemottakers 
behov for bistand ut i fra grad av funksjonsnedsettelse: 
 

 
 
IPLOS-score 
Ved vurderingsbesøk skal det kartlegges IPLOS-score og dette gjøres ved å gå igjennom hver variabel i IPLOS og 
sammen med søker og/ eller pårørende finne frem til hvilke variabler som er relevante og gi en score fra 1-5 på de 
variablene som må vurderes. Tabellen under er veiledende for hva slags score man skal gi på hver enkelt variabel. 
Tabellen under viser at det først ved en score på tre er behov for personbistand ut i fra grad av funksjonssvikt. I 
tillegg til denne kartleggingen må det alltid også inn en faglig vurdering for å få en totalvurdering av situasjonen.  
 
1 Utgjør ingen problem for søker / tjenestemottaker 
2 Ikke behov for bistand / assistanse.  

Utfører klarer selv, (evnt med hjelpemidler), men har utfordringer 
eller endret standard.  Endret standard vil si hvordan 
enkeltindividet utfører / klarer aktivitet i forhold til tidligere. 

 
Ikke behov for personbistand 

3 Middels behov for bistand / assistanse. 
Utfører / klarer deler av aktiviteten selv, men trenger 
personbistand til andre deler av aktiviteten. Bistandsyter kan evnt 
gå til og fra 

4 Store behov for bistand / assistanse. 
Utfører / klarer deler selv, men med bistandsyter til stede hele 
tiden. 
Bistandsyter er til stede for assistanse, tilrettelegging, veiledning 

5 Fullt bistands- / assistansebehov. 
Behov for personbistand til alle aktiviteter 

 
 
 
Behov for personbistand tilpasset 
ut i fra grad av funksjonssvikt 

9 Ikke relevant 
Opplysningene er ikke relevant for å kartlegge ressurser og 
vurdere behov for personbistand.  Det foreligger ikke behov på 
registreringstidspunktet 

 
Ikke relevant 

 
IPLOS – opplysninger skal ikke anvendes ved barnevernstjenester, helsestasjons-/skoletjenester, PP- tjenesten, 
legetjeneste, psykologtjenester og annen behandling, terapeutisk vurdering, økonomisk veiledning/bistand, fysio- og 
ergoterapitjenester (inkl. tilpasning av hjelpemidler) når det ikke er et ledd i habilitering eller rehabilitering. 
Opplysningene anvendes heller ikke ved lavterskeltilbud/ åpne kommunale tilbud, der personer gjøres oppmerksom 
på tilbudet og kan komme og gå uten avtaler og / eller det ikke fattes vedtak om tjenesten 
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Demens 
Tilbud pasienter mottar i de forskjellige nivåene i sykdomsforløpet: 

1) Hjemmeboende med begynnende utvikling av demens, kan få tilbud om demensutredning for 
diagnostisering. Tjenester i hjemmet tildeles etter søknad, og det gjøres en kartlegging av behovet for 
tekniske hjelpemidler og annen hjelp av hjemmetjenesten. 

2) Bistand fra hjemmetjenesten kan være; hjemmehjelp, hjemmesykepleie, støttekontakt, dagsenter, 
frivillighetssentral. Tjenestetilbudene innen disse områdene vurderes kontinuerlig, og tjenestene kan om 
nødvendig endres etter behov, som f.eks: ytterligere hjelp fra hjemmetjenesten, praktisk bistand, tekniske 
hjelpemidler, dagsentertilbud, avlastningstiltak i perioder, korttidsplass på sykehjemmet vurderes også 
fortløpende etter hvert som tilstanden endres. 

3) Langtidsplass for demente med behov for døgnkontinuerlig oppfølgning og som har stort pleiebehov, men 
ikke behov for skjerming. 

4) Langtidsplass for demente med behov for døgnkontinuerlig oppfølgning med skjerming, tildeles de som er i 
god fysikk form og som er urolig/vandrer og kan være i fare for seg selv. 

 
Demente som er spesielt ressurskrevende og har behov for ekstra skjerming i forsterket enhet 
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2 Viktigste lovgrunnlag for de kommunale tjenester 
 
Følgende lovverk danner rammen for de kommunale tjenestene: 

 Lov om Helse- og omsorgstjenester § 3-1 (Khol).  
 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven (Fvl.)).  
 Lov om bruker- og pasientrettigheter (Pasientrettighetsloven (Pasrl.)). 
 Psykisk helsevernlov med forskrifter 
 Lov om helsepersonell (Helsepersonelloven (Hlspl.)). 
 Lov om folkehelsearbeid. 
 Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene (Kvalitetsforskriften). 
 Forskrift om en verdig eldreomsorg 
 Forskrift om IPLOS-registeret 
 Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 
 Veileder IS-1040 (2006) Saksbehandling og dokumentasjon for pleie – og omsorgstjenester. 
 Veileder IS-1183 (2004) Hvordan holde orden i eget hus, Internkontroll i sosial og helsetjenesten  
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3 Trygghetsalarm  
 
3.1 Lovgrunnlag 
Dette er ikke en lovpålagt tjeneste. Ved søknad skal enkeltvedtak fattes. Vurderes trygghetsalarm som en nødvendig 
tjeneste, gis det vedtak på innvilgelse som en del av praktisk bistand, med hjemmel i Helse- og omsorgstjenesteloven 
§ 3-2 punkt 6, bokstav b.  
 
3.2 Egenbetaling 
Det betales en månedlig egenandel for å inneha trygghetsalarm, men det betales ikke egenandel ved utrykking til 
bruker, som følge av utløst alarm, jamfør Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 8. 
 
3.3 Målsetting 
Trygghetsalarm skal være ett bidrag til at innbyggere kan bo hjemme eller i omsorgsbolig så lenge som mulig. 
Trygghetsalarm skal bidra til økt trygghet i livssituasjonen. I en akuttsituasjon skal bruker ved hjelp av 
trygghetsalarm ha mulighet til å tilkalle hjelp.¨ 
 
3.4 Kriterier for tildeling 

 Det må foreligge underskrevet søknad. 
 Bruker må ha egen fasttelefon. 
 Bruker må kunne forstå trygghetsalarmens funksjon. 
 Enslige prioriteres, men for søkere i en familiesituasjon skal familiens totalsituasjon vektlegges. 
 Bruker har redusert bevegelighet med fare for fallulykker. 
 Bruker føler stor grad av utrygghet. 
 Bruker har kronisk sykdom som hindrer bruk av vanlig telefon/mobiltelefon. 
 Bruker har alvorlig sykdom hvor behovet for faglig bistand fra helsepersonell / øyeblikkelig hjelpebehov kan 

oppstå. 
 Bruker har teknisk utstyr (eks. seng, rullestol og lignende) som kan svikte, og som kan føre til behov for 

hjelp utenfor rekkevidde av vanlig telefon/mobiltelefon. 
 
3.5 Betingelser for leie av trygghetsalarm 

 Brukere av trygghetsalarm er koblet mot Kåfjord helsesenter sykehjemmet, som videreformidler alarmen til 
rette instans.  

 Bruker må betale månedsleie for trygghetsalarm. 
 Vedlikehold og reparasjoner som følge av vanlig bruk dekkes gjennom månedsleien. 
 Bruker må selv betale skade som skyldes uaktsomhet. 
 Kåfjord kommune forbeholder seg retten til å inndra trygghetsalarmer som ikke brukes i tråd med tildeling. 
 Bruker sørger for fremkommelig vei til bostedet. 

 
 
3.6 Kvalitetskrav til tjenesten trygghetsalarm 

 Mulighet for å tilkalle hjelp 24 timer i døgnet. 
 Bruker gis opplæring i bruk av alarmen. 
 Når brukeren har behov for hjelp, skal denne være på plass så raskt som mulig. 
 Det gjennomføres månedlig sjekk på signaloverføring. 

 
3.7 Dette kan bruker forvente av tildelingskontor / tjenesteyter 

 Opplæring i bruk av alarmen. 
 Telefonisk kontakt eller bistand fra helsepersonell ved utløst alarm. 
 Test av alarm i henhold til rutine. 
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3.8 Hva forventes fra bruker 
 Gjør seg kjent med innholdet i vedtaket. 
 Alarmen benyttes når uventede situasjoner oppstår. 
 Alarmen bæres på hele døgnet. 
 Bruker varsler vaktsentral ved lengre fravær. 
 Alarmen behandles forsvarlig. 
 Samtykke til at nøkkelboks blir montert på utsiden av huset for innlåsing av husnøkkel.  
 Trygghetsalarmen brukes kun i akutte tilfeller 

 
3.9 Praktiske opplysninger 

 Det betales leie for alarmen. Leien fastsettes årlig av kommunestyret.  
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4 Matombringing 
 
4.1 Lovgrunnlag 
Tjenesten vurderes etter Helse og omsorgstjenesteloven § 3-2 punkt 6 b. Ved søknad skal enkeltvedtak fattes. 
Vedtaket skal inneholde opplysninger om søknaden innvilges helt eller delvis som en del av praktisk bistand med 
hjemmel i Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 punkt 6, bokstav b. Dersom tjenesten ytes for å dekke et 
hjelpebehov, vil beregning av egenandel omfattes av utgiftskjerming jfr. forskrift om egenandel for kommunale 
helse- og omsorgstjenester § 10. 
 
4.2 Målsetting 
Eldre eller funksjonshemmede som bor hjemme og har problemer med å få laget middag til seg selv, kan få kjøpt 
middag som produseres på sykehjemmet og få maten tilkjørt. Tilbudet består av middag ½ eller en hel porsjon med 
dessert som bringes 1 eller 2 dager i uken. Tjenesten skal være et supplement for å dekke ernæringsbehovet til 
innbyggere som av ulike årsaker ikke er i stand til å dekke dette behovet fult ut selv, og derav forebygge feil- / 
underernæring og sykdom. 
 
4.3 Kriterier for tildeling 

 Det må foreligge søknad fra bruker. 
 Bruker må oppholde seg i kommunen. 
 Hjemmeboende med fysisk, psykisk eller sosial funksjonshemming som ikke er i stand til å ivareta sitt 

ernæringsbehov og har behov for spesial/diett kost og er i fare for underernæring. 
 Diett blir levert dersom det foreligger medisinske årsaker til det. 
 All tildeling av tjenester blir gjort på bakgrunn av kartlegging av funksjonsnivået (IPLOS), etter individuell / 

tverrfaglig vurdering. 
 Mikrobølgeovn for oppvarming av middagen. 
 For de som ikke fyller kriteriene oppfordres til å kjøpe ferdig middag som f.eks Fjordland. 

 
 
4.4 Tjenestens innhold 

 Maten produseres og avkjøles ved kjøkkenet på sykehjemmet og blir kjørt ut til bruker etter vedtak. 
 De som ikke klarer å varme maten selv kan få hjelp til dette 

 
4.5 Hva kan bruker forvente av tjenesteyter 

 Tilbudet leveres i henhold til vedtak. 
 

4.6 Hva forventes fra bruker 
 Gjør seg kjent med innholdet i vedtaket. 
 Avbestilling må skje senest 2 dager før levering, ellers kreves betaling. 
 Bruker må være tilstede ved levering eller sørge for at noen tar i mot maten.  

 
4.7 Praktiske opplysninger 

 Pris per porsjon vedtas årlig av kommunestyret. 
 Faktura sendes ut etterskuddsvis hver måned. 
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5 Transporttjenesten for bevegelseshemmede TT-kort 
 
5.1 Lovgrunnlag 
Dette er ikke en lovpålagt tjeneste, men et tilbud fra Troms Fylkeskommune. 
 
5.2 Målsetting 
Motvirke isolasjon og bidra til økt livskvalitet for bevegelseshemmede. I hht Reglement for bruk av TT-ordningen i 
Troms er ordningen et transporttilbud til personer bosatt i Troms, som på grunn av forflytningshemming har store 
vansker med å benytte ordinære kollektive transportmidler. Transporttilbudet skal gjelde personer som er varig 
forflytningshemmet, og ordningen skal bidra til at de skal kunne leve et så aktivt liv som mulig. 
Bruker får tilsendt et elektronisk kort, samt brev om hvor stort beløp som er satt inn på kortet.. Dette kortet brukes 
som betalingskort. 
Brukar må i tillegg betale en egenandel av transportkostnadene. Alle godkjente brukere kan ha med seg en ledsager 
gratis dersom bruker ikke kan reise alene. 
 
TT – ordningen er ment til ”frie” reiser som kulturarrangement, sosiale aktiviteter og andre fritidsreiser. 
 
TT-ordningen skal ikke benyttes til: 

 TT-kortet kan ikke benyttes som betaling for egenandel på pasienttransport eller til reiser som dekkes av 
folketrygden. 

 Skyss i forbindelse med godkjente attføringsopplegg 
 Skyss til medisinske undersøkelser /behandling 
 Transport til avlastningsopphold/institusjoner 
 Skoleskyss 
 Arbeidsreise 

           Kilde: Troms fylkeskommune 
 
5.3 Kriterier for brukergodkjenning 
Søker har bostedsadresse i kommunen. 
Søkere kan godkjennes ut fra varig fysisk eller psykisk forflytningshemning. Med varig menes minimum to år. Det 
skal være en direkte sammenheng mellom den varige forflytningshemningen og den manglende evnen til å benytte 
seg av det ordinære kollektivtilbudet.  
Søkere må ha et individuelt transportbehov, og være i stand til å benytte seg av transporttilbudet.  
 
Følgende forflytningshemning kan gi grunnlag for godkjenning, når andre forutsetninger er oppfylt:  
a) Blinde og sterkt svaksynte.  
b) Personer som er helt avhengig av rullestol.  
c) Andre sterkt forflytningshemmede brukere, etter særlig vurdering. 

 
Godkjenning kan gis for 2 år eller varig 
Godkjenningen kan bli opphevet dersom en TT – bruker ikke lenger fyller godkjenningskriteriene  
Personer som er godkjent som TT-brukere, men som ikke benytter seg av ordningen over tid, kan trekkes ut av 
ordningen.  
 
5.4 Kriterier som ikke er grunnlag for godkjenning  

 Mangel på kollektivtilbud på hjemstedet er ikke grunn til å bli godkjent som TT-bruker.  
 Naturlig alderdomssvekkelse er ikke alene grunn for å bli godkjent som bruker.  
 Tidsbegrenset forflytningshemning, herunder også kronisk forflytningshemning som knyttes til kun deler av 

året, er ikke grunn til å bli godkjent som TT-bruker.  
 TT – ordningen er en individuell ordning, og brukerrettighet kan ikke tildeles en institusjon. Beboere på 

institusjoner kan godkjennes på individuelt grunnlag hvis de for øvrig tilfredsstiller kriteriene.  
 Personer under 10 år kan ikke godkjennes som TT – bruker.  
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5.5 Hva kan forventes av tildelingskontor/tjenesteyter 
 Kåfjord kommune behandler søknaden ut i fra retningslinjer fra Troms fylkeskommune og informasjonshefte 

utsendes. 
 Skriftlig vedtak, tjenestebeskrivelse, retningslinjer fra Troms fylkeskommune utsendes. 
 Tildelingskontoret oversender innvilgende søknader til Troms fylkeskommune. 
 Revurdering ved vedtakets opphør eller ved innmeldt endring. 

 
5.6 Våre forventninger til brukerne 

 Gir oss nødvendige opplysninger i hht. søknad. 
 Gjør seg kjent med innholdet i retningslinjene. 

 
5.7 Praktiske opplysninger 

 Transporttjenesten er et fylkeskommunalt tilbud og den enkelte kommune tildeles et visst antall hjemler. 
 Retningslinjene er vedtatt av Troms fylkeskommune, mens saksbehandler/inntaksteamet behandler alle 

søknader i hht. disse. 
 TT-kort utstedes av Rogaland Taxi. 
 Når disse er utdelt vil det ikke være mulig med ytterligere tildeling før det blir en ledig hjemmel.  
 Nye søkere kan dermed være kvalifisert ut fra retningslinjene, men likevel ikke få tilbudet. 

 
5.8 Klage 
Klager på vedtak rettes til kommunen, og behandles som klage på enkeltvedtak etter forvaltningslovens § 28.  
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6 Personlig assistanse - praktisk bistand, opplæring og støttekontakt  
 

6.1 Lovgrunnlag 
Personlig assistanse, herunder praktisk bistand, opplæring og støttekontakt er hjemlet i helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-2 punkt 6, bokstav b.  
 
6.2 Målsetting 

 Praktisk bistand / opplæring skal bidra til at den som mottar tjenesten blir mest mulig selvhjulpen i 
dagliglivet og/eller får hjelp til daglige gjøremål for å kunne bo i egen bolig så lenge som mulig.   

 Støttekontakt skal bidra til at den som mottar tjenesten får en meningsfull fritid og samvær med andre. 
 
6.3 Kriterier for tildeling 

 Søker har psykiske, sosiale og/eller fysiske funksjonshemminger. Det skal foreligge eventuelle 
helseopplysninger som tilsier at søker ikke kan ivareta egenomsorg eller er helt avhengig av praktisk eller 
personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.  

 
6.4 Tjenestenes innhold 
All tildeling av tjenester blir gjort på bakgrunn av en kartlegging av funksjonsnivået (IPLOS), etter individuell / 
tverrfaglig vurdering.  
 
Praktisk bistand – opplæring/daglige gjøremål: 
Tjenesten omfatter hjelp til egenomsorg, personlig stell og personrettet praktisk bistand. Den skal bidra til at bruker 
blir mest mulig selvhjulpen i dagliglivet. Der det er hensiktsmessig skal tjenesten innebære opplæring i dagliglivets 
praktiske gjøremål.  
 
Nødvendig renhold: 
 Alminnelig rengjøring av rom som er i daglig bruk; støvtørk, gulvvask, støvsuging og vask av bad/WC 
 Bistand til oppvask av kjøkkenutstyr 
 Bistand til innvendig vask av kjøleskap og mikrobølgeovn ved behov 
 Bistand til vask av klær i vaskemaskin 
 Sengetøyskift 
 Gang- og trappevask i henhold til krav i husleiekontrakt 
 Vindusvask inntil x 2 pr år på vinduer som nås fra gulvet (uten trapp/stige) 
 For rengjøring, klesvask og sengetøyskift er minstestandard utmåling i tid 1,5 time hver 4. uke. I spesielle 

tilfeller (helsemessige årsaker hos søker, dårlig tilrettelagt bolig eller der du selv kan utføre deler av arbeidet) 
kan standard fravikes i tid og innhold. Det skal da begrunnes faglig. 
 

Nødvendige ærend: 
 Bistand til å handle inn nødvendige husholdningsvarer ved bruk av konto på butikk.  
 Bistand til å hente inn brensel der det er lett tilgjengelig for tjenesteyter etter konkretisert vedtak om denne 

tjenesten. 
 Det oppfordres til bruk av varmepumpe for oppvarming. 
 Nødvendig rydding av inngangsparti for is og snø 

 
Ernæring: 
 Bistand til oppvarming av ferdiglagd middagsmat 
 Kan få tilbud om tilrettelegging / påsmøring av brødmat. 

 
Annet: 
 Planlegging av daglige gjøremål ved bruk av for eksempel dagsplaner eller ukeplaner. 
 Opplæring i sosiale ferdigheter – nettverksbygging. 

 Bistand til og komme i gang med arbeid, dagtilbud og fritidsaktivitet. 
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Spesielt for støttekontakt: 
Ved søknad om støttekontakt skal nødvendig helsehjelp vurderes etter Pasientrettighetsloven § 2-1a Rett til 
nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste 
En støttekontakt skal bidra til å gi den enkelte en meningsfull fritid med muligheter for livsutfoldelse og mestring av 
ulike livssituasjoner.  
 

 Gi bistand til deltagelse i ulike aktiviteter/fritidsaktiviteter. 
 Gi bistand til deltagelse i sosiale og/eller åndelige aktiviteter. 
 Bidra til at bruker får en meningsfull fritid og samvær med andre. 
 Ved midlertidig opphør for eksempel pga. sykehusopphold, utover 1 uke, faller tildelte timer bort. Tjenesten 

opphører ved langtidsopphold. 
 
6.5 Hva kan forventes av tildelingskontor / tjenesteyter 

 Søkerens behov kartlegges ved hjemmebesøk. 
 Vedtak om tjenester vil bli evaluert minst en gang per år, eller oftere hvis det skjer endringer i brukerens 

helsetilstand/funksjonsnivå. 
 Det tilstrebes at bruker får færrest mulig tjenesteytere. 
 Tjenesten blir gitt til avtalt dag og klokkeslett.  
 Dersom tjenesteyter er forhindret fra å møte til avtalt tid (avvik på mer enn 30 minutter), melder vi fra om 

dette snarest mulig, og senest innen hjelpen skulle vært gitt.  
 Dersom hjelpen unntaksvis ikke blir gitt til avtalt dag, vil du få tilbud om utført hjelp innen 2 virkedager 

før/etter opprinnelig avtale.  
 Du får tilbud om bytte av dag dersom avtalt dag faller på en hellig/høytidsdag. Du får da tilbud om å få utført 

tjenesten før/etter nærmere avtale med tjenesteyter. 
 Det skal være mulig å bytte dag, såfremt vi får melding om dette innen 1 uke på forhånd.  
 Målet med tjenesten blir avklart sammen med bruker og skal fremkomme i vedtaket. 
 Tjenesten vurderes sammen med andre tjenestetilbud. 
 Bistand til å skaffe personlige assistenter (BPA). 

 
6.6 Våre forventninger til bruker 
Det vil alltid bli vurdert slik at det brukeren kan utføre selv, skal brukeren gjøre selv så langt det er mulig. Dvs. at 
dersom brukeren selv kan tørke støv ved hjelp av hjelpemiddel, for eksempel vasketralle, blir det ikke innvilget hjelp 
til støvtørking. 
 

 Bruker gjør seg kjent med innholdet i vedtaket. 
 Bruker er til stede når tjenesteyter utfører praktisk bistand. Ellers må det varsles fra senest dagen før. 
 Når bruker mottar tjenester i hjemmet blir hjemmet automatisk tjenesteyters arbeidsplass. Det er et vilkår at 

bruker bidrar til å skape en god arbeidsplass for tjenesteyter jf. bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. 
 Bruker innehar nødvendig utstyr som kan forventes som standard i norske hjem.  
 Gir beskjed innen 1 uke på forhånd dersom det er ønske om å avlyse besøket/bytte dag.  
 Gir beskjed snarest mulig dersom det oppstår akutte situasjoner som gjør at bruker ikke kan ta imot hjelpen. 
 Hjemmet er lagt til rette for at hjemmehjelperen får en god arbeidsplass, evt. tar initiativ til/tar i mot hjelp til 

utbedring av bolig. 
 Fungerer som arbeidsleder i hht. Arbeidsmiljølovens bestemmelser om et godt arbeidsmiljø. 
 Renhold blir normalt ikke utført når det er besøkende til stede. 

 
6.7 Oppgaver som ikke inngår i praktisk bistand   

 Stryking av klær. 
 Rengjøring av områder over ”skulderhøyde” eller rom som ikke er i bruk. 
 Hagearbeid som stell av blomster, plenklipping og/eller raking 
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 Storrengjøring av tak og vegger, vindusvask, boning av gulv, lufting av store/tunge tepper, pussing av 
sølvtøy/kobber, innvendig vask av skap, etc.  

 Baking. 
 Rydde og vaske opp etter friske pårørende eller besøkende.  
 Hjelp til kjæledyrhold. 
 Frakting av søppelsekk.  
 Forberedelse til høytider. Kan i spesielle tilfeller avtales innenfor tilmålt tid der bruker bor alene og ikke har 

pårørende i nærheten. 
 Tjenesteyter har ikke anledning til å benytte brukerens bankkort for kontantuttak eller handel. Tjenesteyter 

skal heller ikke håndtere brukerens kontanter.  
 
6.8 Kommunale vilkår 

 Møbler og utstyr i hjemmet tilpasses ny livssituasjon for fremkommelighet i hjemmet og for å redusere 
fare for fall mm.  

 
6.9 Praktiske opplysninger 
Egenbetaling, i hht. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, skjer på grunnlag av netto 
inntekt av samlet skattbar inntekt for husstanden (ektefelle / samboer, hjemmeboende barn under 18 år) før 
særfradrag. Inntektsgrensa blir justert etter grunnbeløpet i folketrygden, og satser for egenbetaling blir vedtatt av 
kommunestyret hvert år. 
  
Det tas ikke egenandel for personligstell. Med personlig stell og egenomsorg menes hjelp til å stå opp og legge seg, 
personlig hygiene, toalettbesøk, til å kle av og på seg, hjelp til å spise, nødvendig tilsyn og tilsvarende grunnleggende 
behov. 
 
Egenandel tas for praktisk bistand også brukerstyrt personlig assistanse som ikke er til personlig stell og egenomsorg 
som nødvendig renhold og nødvendig ærend som er beskrevet under punkt 6 
Nødvendige ærend: 
 
Ernæring: 

 Bistand til oppvarming av ferdiglagd middagsmat 
 Kan få tilbud om tilrettelegging / påsmøring av brødmat. 
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7 Spesielt for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 
 
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig assistanse (pkt. 6) til 
mennesker som på grunn av nedsatt funksjonsevne er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie 
dagliglivets gjøremål, både i og utenfor hjemmet. 
 
7.1 Lovgrunnlag 
Brukerstyrt personlig assistanse er hjemlet i HOL § 3-8, jfr. § 3-2 punkt 6, bokstav b. 
Den 1. januar 2015 trådte § 2-1 i Pasient- og brukerrettighetsloven om rett til brukerstyrt personlig assistanse i kraft. 
 
7.2 Målsetting 

 BPA skal sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til og ha en meningsfylt tilværelse i 
felleskap med andre, jfr. HOL § 1-1 punkt 3. Vurderes der bistandsbehovet er så omfattende eller av en slik 
art at det er mer hensiktsmessig å gi praktisk bistand i form av BPA enn gjennom øvrige tjenester. 

 
7.3 Kriterier for tildeling 

 Det er en forutsetning at søkers grad av funksjonssvikt og bistandsbehov er av en sånn art at det er mer 
hensiktsmessig å organisere tjenesten som BPA enn mer tradisjonelle tjenester. Bruker har rollen som 
arbeidsleder, og påtar seg større ansvar for organisering og innhold i forhold til sine behov. Det må derfor 
vurderes hvorvidt søkers funksjonshemming er til hinder for å utøve nødvendig brukerstyring. Bruker skal ha 
egeninnsikt og ha ressurser til et aktiv liv i og utenfor boligen. Den som helt, eller i det vesentlige er ute av 
stand til å ivareta arbeidslederrollen, kan søke om å få dekket sitt behov for praktisk bistand på en annen 
måte. Rett til tjenester etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a. BPA er personlig assistanse, herunder 
praktisk bistand og opplæring og støttekontakt, samt avlastning for foreldre med hjemmeboende barn under 
18 år med nedsatt funksjonsevne, jf helse og omsorgstjeneste. 

 
 
7.4 Tjenestens innhold 
All tildeling av tjenester blir gjort på bakgrunn av en kartlegging av funksjonsnivået (IPLOS), etter individuell / 
tverrfaglig vurdering.  
 

 BPA innvilges for praktisk bistand og eventuelt opplæring i husholdningsoppgaver og personlig bistand, i og 
utenfor hjemmet.  

 Det skal være reel brukerstyring, og brukerens ønsker og behov tillegges vekt.  
 Bruker leder arbeidet og tar selv ansvar for hvilke oppgaver som skal utføres, hvor og når de skal utføres, 

innenfor tildelt timeramme.   
 BPA kan kombineres med andre tjenester, f. eks. sykepleiefaglig bistand. Det avgjørende er hva som er den 

mest hensiktsmessige hjelpen. 
 Dersom bruker ikke er i stand til å ivareta arbeidslederrollen, kan det likevel tildeles BPA, men da med en 

annen nærstående person ha rollen som arbeidsleder.  
 Oppgaven med å være assistert arbeidsleder utløser ikke lønnskompensasjon.  
 Hvis assisterende arbeidsleder ikke kan fungere i daglig arbeidsledelse over en periode, pga. ferie eller annet, 

kan det bli nødvendig at bruker får tildelt tjenester på annen måte enn BPA, for eksempel bistand fra 
hjemmebaserte tjenester. 

 Støttekontakt omfattes av begrepet personlig assistanse. 
 Helsetjenester er ikke omfattet av rettigheten. Selv om helsetjenester ikke kan kreves organisert som BPA, 

vil det ofte være hensiktsmessig. 
 Retten til BPA er knyttet opp til et konkret timebehov. Kommunen skal fastlegge hvor mange timer 

personlig assistanse, eventuelt avlastning, det er behov for i det enkelte tilfelle. Minst 32 timer pr. uke. 
 Rett til BPA omfatter ikke tjenester som krever flere enn en tjenesteyter til stede eller nattjeneste, med 

mindre brukeren kontinuerlig har behov for slike tjenester. 
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 Det er arbeidsgiver som ansetter og eventuelt sier opp eller avskjediger assistenter, og som har ansvaret for at 
gjeldende lovverk følges for slike prosesser. 

 I tilfeller der arbeidsledelsen helt eller delvis skal ivaretas av andre enn brukeren selv eller nære pårørende, 
må det sørges for at arbeidsledelsen ivaretas av en person som har slik nærhet til den daglige tjenesteytelsen 
at reell brukerstyring sikres. 

 
7.5 Hva kan forventes av tildelingskontor / tjenesteyter 

 Søkerens behov kartlegges ved hjemmebesøk. 
 Vedtak om tjenester vil bli evaluert minst en gang per år, eller oftere hvis det skjer endringer i brukerens 

helsetilstand/funksjonsnivå. 
 Målet med tjenesten blir avklart sammen med bruker og skal fremkomme i vedtaket. 
 Tjenesten vurderes sammen med andre tjenestetilbud. 
 Bistand til å skaffe personlige assistenter (BPA). 

 
7.6 Våre forventninger til bruker 
Det vil alltid bli vurdert slik at det brukeren kan utføre selv, skal brukeren gjøre selv så langt det er mulig. 

 Bruker gjør seg kjent med innholdet i vedtaket. 
 Når bruker mottar tjenester i hjemmet blir hjemmet automatisk tjenesteyters arbeidsplass. Det forventes at 

bruker bidrar til å skape en god arbeidsplass for tjenesteyter jf. bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. 
 Bruker må sørge for at veien er fremkommelig og trygg uansett årstid. 
 Bruker innehar nødvendig utstyrt som kan forventes som standard i norske hjem.  
 Gir beskjed snarest mulig dersom det oppstår akutte situasjoner som gjør at bruker ikke kan ta imot hjelpen. 
 Hjemmet er lagt til rette for at assistenten får en god arbeidsplass, evt. tar initiativ til/tar i mot hjelp til 

utbedring av bolig. 
 Fungerer som arbeidsleder i hht. Arbeidsmiljølovens bestemmelser om et godt arbeidsmiljø. 

 
7.7 Kommunale vilkår 

 Møbler og utstyr i hjemmet tilpasses ny livssituasjon. 
 
7.8 Praktiske opplysninger 
Egenbetaling, i hht Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, skjer på grunnlag av netto 
inntekt av samlet skattbar inntekt for husstanden (ektefelle / samboer, hjemmeboende barn) før særfradrag. 
Inntektsgrensa blir justert etter grunnbeløpet i folketrygden, og satser for egenbetaling blir vedtatt av kommunestyret 
hvert år. 
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8 Utleiebolig for vanskeligstilte etter Helse- og omsorgstjenesteloven 
 
Forvaltes av pleie og omsorgstjenesten 
 Helse- og omsorgstjenesteloven  

§ 3-7 Boliger til vanskeligstilte. Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan 
ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for 
dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre årsaker. 

 
Forvaltes av NAV 

 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen NAV 
 § 15 Boliger til vanskeligstilte. Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger 
til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. 
27. Midlertidig botilbud. Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det 
selv. 
(Akutte situasjoner, brann, utkastelse)Nødbolig 
Midlertidig botilbud – skal ikke vare over tid 

 
NB: Det følgende retter seg mot brukere som søkerom/får tildelt tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven. 
 
8.1 Lovgrunnlag 
Dette er ikke en lovpålagt oppgave for kommunen og dermed har ingen lovkrav på denne type bolig, men kommunen 
er pålagt å medvirke til boliger for vanskeligstilte, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7. Tildeling forutsetter 
ledighet i bolig. Vedtak om tildeling av bolig er å betrakte som et enkeltvedtak og kan påklages i henhold til 
Forvaltningsloven § 28. Leieforholdet reguleres av husleieloven. 
 
8.2 Målgruppe/målsetting 
Vanskeligstilte på boligmarkedet med hjelpe- og vernetiltak til dem som trenger det på grunn av alder, 
funksjonshemming eller av andre årsaker. Søkere må være bosatt i kommunen, eller bosette seg i kommunen senest 
ved inngåelse av leieavtale. 
 
8.3 Kriterier for tildeling av bolig 
Søker har ett eller flere hjelpebehov og mottar tjenester fra helse- og omsorgstjeneste på grunn av alder eller 
funksjonshemminger, og som ikke selv kan ivareta sine interesser i boligmarkedet. 
 
Vanskeligstilt på boligmarkedet, dvs.:  

 Greier ikke selv å skaffe og/eller opprettholde en tilfredsstillende bosituasjon, og som heller ikke har fått 
noen form for hjelp.  

 Har fått noe hjelp til å skaffe og/eller opprettholde en tilfredsstillende bosituasjon, men har likevel ikke 
kommet seg ut av en vanskelig bosituasjon 

 
8.4 Praktiske opplysninger 

 Boligene er gjennomgangsboliger og leietiden er maksimalt 3 år 
 Leieforholdet kan i leietiden sies opp av begge parter med 3 mnd. frist. 
 Boforholdet reguleres gjennom Husleieloven, og det skrives husleiekontrakt. 
 Husleie etter gjeldende regulativ, vedtatt av kommunestyret. 
 Leieforholdet følges opp av eiendomsavdelingen.  

 
 
8.5 Våre forventninger til søker 

 Søknad sendes Kåfjord kommune ved pleie- og omsorgstjenesten. 
 Vi forventer at vi får nødvendige opplysninger med betydning for saken, eventuelt fullmakt til innhenting av 

andre relevante opplysninger før tildeling.  
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8.6 Behandling av søknad 
Søknadene blir fortløpende vurdert og de søkerne som fyller kravene vil få tildelt bolig dersom det er ledig bolig. 
Søker vil bli skriftlig underrettet om søker får stå på venteliste eller får avslag på dette. Ventelisten er uprioritert, da 
det ved hver tildeling foretas en behovsvurdering. 
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9 Helsetjenester i hjemmet 
 
9.1 Lovgrunnlag 
Helsetjenester i hjemmet er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2 punkt 6, bokstav a. og omfatter 
ulike helsetjenester som ytes i hjemmet, herunder sykepleie og psykisk helsetjeneste. 
 
9.2 Målsetting 

 Bruker bor hjemme med nødvendig helsehjelp og får ivaretatt grunnleggende behov ved kort- eller langvarig 
funksjonssvikt. 

 Forebygge behov for heldøgns botilbud ved å legge til rette for å kunne bo i eget hjem så lenge de selv 
ønsker og det er praktisk gjennomførbart. 

 Mottaker i størst mulig grad tar ansvar for eget liv, og herunder bruker egne ressurser. 
 Det er brukers eget ansvar å legge til rette egen bolig (eks ombygging) ved funksjonshemming, eller 

eventuelt flytte i annen egnet bolig. 
 
9.3 Kriterier for tildeling 
All tildeling av tjenester blir gjort på bakgrunn av en kartlegging av funksjonsnivået (IPLOS), helsetilstand og etter 
individuell / tverrfaglig vurdering.  
 
Helsetjenester i hjemmet tildeles de som oppholder seg i kommunen og som fyller vilkårene for å få nødvendige 
helse- og omsorgstjenester. Tjenesten tildeles for å hjelpe den som av fysiske og/eller psykiske årsaker ikke greier og 
ivareta eget liv eller helse på en forsvarlig måte.  
 
Det vurderes om bruker er avhengig av hjelp av medisinsk og helsemessig karakter til: 

 personlig stell og hygiene 
 bevegelse og mobilitet 
 opprettholde ernærings- og væskebalanse 
 eliminasjon av avfallsstoffer 
 nødvendig aktivitet, søvn og hvile 
 respirasjon, sirkulasjon og varmeregulering 
 hjelp til å administrere medisiner 

 
 Formidling av hjelpemidler 
 Rehabilitering 
 Psykisk helsearbeid 
 Betjening av trygghetsalarmer. 

 
9.4 Standard for tjenesten 
 
9.4.1 Personlig stell og omsorg 
Bistand til å stå opp, legge seg og ivareta personlig hygiene. 
Bistand til dusj, samt vask av hår. I forbindelse med dusj ytes bistand til å klippe negler ved behov. Fotpleier 
vurderes etter behov. 
Opplæring i bruk av inkontinent utstyr, stell av stomi, kateterisering og stell av urinkateter. 
 
9.4.2 Ernæring 
Kan få tilbud om tilrettelegging/smøring av brødmat ved behov 
Bistand til oppvarming av ferdig laget middagsmat i mikrobølgeovn. Må sørge for mat i hjemmet, jf. matombringing.  
Kartlegging og oppfølging i forhold til ernæringsmessig risiko. 
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9.4.3 Tilsyn 
Tilsyn i form av besøk eller telefonoppfølging fra tjenesteyter skal ha en klar, konkret hensikt og være faglig 
begrunnet. 
 
9.4.4 Rehabilitering 
Med rehabilitering menes tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere 
aktører/profesjoner samarbeider om å gi assistanse / veiledning/ trening til brukerens egeninnsats, for å oppnå best 
mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet, sosial og samfunnsmessig deltakelse. 
Søker må ha et aktivitetsproblem og/eller en funksjonsnedsettelse, som gjør hverdagen vanskelig å mestre.  
Pasienten må ha et rehabiliteringsbehov som ikke krever opphold i institusjon.  
Det må finnes et rehabiliteringspotensiale som innebærer at søker responderer på den trening/stimuli som tjenesten 
inneholder. 
Funksjonsnedsettelsen må ikke være av en slik art at søker må ha trening daglig eller flere ganger pr. dag over lang 
tid, men at tjenesten kan gis som et dagtilbud. 
Det skal utformes klart hovedmål og delmål for rehabiliteringen i samarbeid med bruker.  
Tilbudet skal vurderes fortløpende og avsluttes så snart målsetting er oppnådd. 
 
9.4.5 Administrering av medikament 
Hovedregelen er at brukere bør ta hånd om medisinene sine selv. Bistand til å administrere medisiner (levere resept 
på apotek, hente medisin, istandgjøring og utlevering av ukedosett) kan innvilges når: 

- Bruker har nedsett hukommelse/vurderingsevne. 
- Bruker har betydelig nedsatt funksjonsevne. 
- Bruker er rusavhengig/har rusproblem. 

Ukedosett brukes til de brukere som har ofte endringer i medikamenter, ellers blir multidose igangsatt. Bruker må 
selv kjøre ukedosetter, minimum 3 stykker. 
Multidose er ferdig dosert medisin fra apotek og prioriteres brukt, ukedosett unntaksvis dersom det vurderes mest 
hensiktsmessig. 
Hjemmetjenesten har samarbeid med Skjervøy apotek. 
 
9.4.6 Sårbehandling 
Hovedregel er at sårstell gjøres på legekontoret. 
Det kan utføres sårstell i hjemmet dersom det medfører stort besvær for bruker og komme seg til legekontor, og når 
det foreligger faglig begrunnelse fra lege på at sårstell må utføres av helsepersonell. Sår skal som hovedregel være 
vurdert av lege. 
 
9.4.7 Prøvetaking, undersøkelser, injeksjoner o.l. 
Hovedregel er at prøvetaking gjøres på legekontoret. De tjenester som bruker kan få tilbud om andre steder, vil 
hovedsakelig ikke tilbys. Eksempel er ulike typer blodprøver, injeksjoner som f. eks. B 12, influensavaksine o.l. 
Bruker eller pårørende må bestille drosje for at bruker skal kunne kom seg til lege. Dersom det av helsemessige 
grunner ikke lar seg gjøre at bruker kan få utført disse tjenestene hos lege, må det foreligge en søknad på tjeneste. 
Måling av blodtrykk, puls og blodsukker er undersøkelser som blir gjort som ledd i en observasjon. Dette skal 
begrunnes faglig og være tidsavgrenset. 
 
9.4.8 Omsorg ved livets slutt 
Ved alvorlig sykdom gis det mulighet å gi tjenester slik at den syke kan få dø hjemme, dersom det er et ønske. For at 
dette skal være mulig er det nødvendig at pårørende stiller opp i denne tiden. Det samtales med bruker og 
pårørende om: Hvordan det skal legges til rette for at bruker kan dø hjemme, og hvilke utfordringer som er/kommer 
for den syke og de pårørende i denne situasjonen. 
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I disse tilfelle skal følgende vektlegges: 
- Brukeren skal sikres best mulig pleie og stell gjennom færrest mulig personer å forholde seg til. 
- Brukerens ønsker og behov skal så langt som mulig imøtekommes. 
- Sikre at pårørende får nødvendig hjelp og støtte. Det blir avklart samhandling med behandlende sykehus 

og/eller fastlege. 
- Det kan gis tilbud om smerte- og symptomlindrende behandling i samhandling med behandlende lege. 
- Samtale om hva skjer når pasient/bruker er dø. 

 
9.4.9 Medisinsk ansvarlighet 
Ved behov for observasjon, vurdering og oppfølging av medisinsk behandling, skal det alltid foreligge medisinsk 
vurdering fra lege. Dersom dette mangler, skal tildelingskontor/tjenesteyter sørge for at pasienten får nødvendig 
legetilsyn. 
 
9.5 Oppgaver som ikke inngår i tjenesten 

 Brukere som trenger akutt medisinsk/kirurgisk og psykiatrisk behandling, skal henvises til 
spesialisthelsetjenesten av vakthavende lege. 

 Følge til lege og korttidsopphold på sykehjem. 
 Skyss/transport i bil. 

 
9.6 Kva kan bruker forvente av tildelingskontor / tjenesteyter 

 Når søknad er mottatt vil tildelingskontor ta kontakt for avtale om hjemmebesøk eller samtale på 
tildelingskontoret. 

 Dersom det oppstår akutt behov for nødvendig helsehjelp vil hjelpen bli satt i gang og kartlegging vil bli 
utført etterpå. Vedtak fattes så snart som mulig. 

 Bruker får beskjed senest samme dag dersom avtaler må forandres. 
 Tjenesteyter vil samhandle med bruker om utførelse av tjenesten. 
 Tjenesten organiseres på en slik måte at det tilstrebes færrest mulig tjenesteytere, det vil si primærsykepleie. 
 Alle som mottar helsetjenester i hjemmet i mer enn 3 måneder har rett til fri tannbehandling ved offentlig 

tannklinikk. 
 Personalet ikke har anledning til å motta personlige gaver. 

 
§9 i Helsepersonelloven: Helsepersonell må heller ikke motta fra pasient eller bruker gave, provisjon, tjeneste 
eller annen ytelse som har mer enn en ubetydelig verdi. 
 
9.7 Våre forventninger til bruker 

 Gjør seg kjent med innholdet i vedtaket. 
 Bruker må være tilstede i hjemmet og det forutsettes at bruker gir beskjed dersom han/hun ikke er hjemme til 

avtalt tid. 
 Når bruker mottar tjenester i hjemmet blir hjemmet automatisk tjenesteyters arbeidsplass. Det forventes at 

bruker bidrar til å skape en god arbeidsplass for tjenesteyter jf. bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. 
 Det er bruker sitt ansvar at hjemmet er utstyrt med nødvendig og tilpasset utstyr for eksempel neglesaks, 

toalettsaker og temperaturmåler til utføring av arbeidsoppgavene. 
 Bruker må sørge for at veien er fremkommelig og trygg uansett årstid. 
 Det må være lys utendørs slik at det er lett finne fram. 
 God hygiene er viktig for både bruker og tjenesteyter. Det skal det være flytende såpe og tørkepapir 

tilgjengelig. 
 Nødvendig tilrettelegging i boligen aksepteres, f.eks. hjelpemidler, ommøblering. 
 Når det søkes om bistand til å administrere medisiner må bruker samtykke til at medikamenthandteringen 

forgår i samsvar med ”prosedyre for legemiddelhåndtering til hjemmeboende”. 
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9.8 Praktiske opplysninger 
Det er ikke egenbetaling for helsetjenester i hjemmet. 
Akutte situasjoner kan oppstå slik at oppdrag kan bli forskjøvet. 
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10 Dagaktivitetstilbud 
  
10.1 Lovgrunnlag 
Dagaktivitetstilbud er en del av det kommunale omsorgstilbudet. 
Tildeles med hjemmel i Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 nr. 5 som omhandler sosial, psykososial og medisinsk 
habilitering og rehabilitering eller Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 punkt 6, bokstav b personlig assistanse, 
herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt eller bokstav d som omhandler avlastningstiltak.  
 
10.2 Målsetting 
Møteplass og aktivitetssenter er lokalisert på Røde kors huset, og er et lavterskeltilbud for de ulike brukergruppene 
som har behov for et tilrettelagt dagtilbud. PU har eget dagtilbud, tjenester i dag kjøpes av Kåfjord vekst. Kan være 
formuleringen som står i kriteriene kan brukes 
 
Målsettingen er at tilbudet skal gi de psykisk utviklingshemmede i kommunen et tilpasset arbeids og aktivitetstilbud 
slik at de trives og blir i stand til å kunne delta med samfunnsnyttig arbeid/ syssel / aktivitet ut fra egne 
forutsetninger.  

 Oppleve en strukturert og meningsfull hverdag. 
 Få styrket sin mulighet til å ta del i bestemmelser om egen livssituasjon og framtid. 
 Ivareta behovet for sosial deltaking. 
 Øke mulighetene for integrering i nærmiljøet. 

 
Dagtilbud for demente er et tilbud som gis på Røde Kors Huset annen hver torsdag.  
 
Dagaktivitetstilbud kan: 

 Avlaste omsorgsyter. 
 Bidra til utsettelse av opphold i institusjon. 
 Bidra til en meningsfylt hverdag. 
 Kan utsette tjenester fra hjemme- eller institusjonstjenester. 
 Bidra til økt livskvalitet og redusere risiko for livsstilsykdommer, 

 
10.3 Hvem kan få tjenesten 
All tildeling av tjenester blir gjort på bakgrunn av en kartlegging av funksjonsnivået (IPLOS), etter individuell / 
tverrfaglig vurdering.  

 Brukere med behov å øke evnen til fysisk, psykisk og sosial egenomsorg. 
 Brukere med behov for veiledning/trening/aktivisering og vedlikehold av ferdigheter. 
 Brukere med pårørende som har behov for avlastning.           

Møteplassen er et lavterskeltilbud, og besøkende trenger ikke vedtak for å delta på Møteplassens aktiviteter. Et tilbud 
for å treffes, sosialiseres, felles middag x 1 pr uke. 
 
10.4 Hva kan forventes av tildelingskontor / tjenesteyter 
Det gis et tilpasset og helhetlig tilbud til den enkelte bruker. Brukerne møtes på det nivået de er og det blir tilrettelagt 
slik at den enkelte føler mestring i de arbeidsoppgavene de gjør.  
 
10.5 Våre forventninger til søker 
- At brukere som skal til dagaktivitet er klar til å reise når skyssen kommer fordi transporten skal 

hente flere.  
 
10.6 Praktiske opplysninger 
Dagtilbudet leier lokaler hos Birtavarre Røde Kors og en del av arealet er felles som stue og kjøkken.. 

Dette kan gi uheldig forstyrrelser for brukerne, som ikke tåler støy. 

427



Vedtatt 16 juni 2016 

Side 31 av 43 

 
11 Omsorgsbolig / bolig for heldøgns omsorg og pleie(HDO) 
 
Pr i dag har ikke Kåfjord kommune et gjennomarbeid plan for å ta i bruk dette trinet på omsorgstrappa. Det er kun 
innen PU at kommunen har et tilbud for brukere med fast tilknyttet bemanning hele eller deler av døgnet.. Med 
hensyn til dette må de praktiske sidene herunder tilgang til boliger utredes nærmere før tjenestetilbudet kan 
iverksettes fullt ut.  Teksten nedenfor er likevel lagt inn dokumentet som kan tjene som et utgangspunkt for videre 
arbeid.  
Det må vurderes om det er hensiktsmessig å se dette kapitlet i sammenheng med kapittel 8. 
 
11.1 Lovgrunnlag 
En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset brukere som har en funksjonsnedsettelse slik at omsorgsbehovet ikke 
kan ivaretas i eget hjem eller bolig. Tildelt bolig er å betrakte som beboerens eget hjem.  
Dette er ikke en lovpålagt oppgave for kommunen og dermed har ingen lovkrav på denne type bolig, men kommunen 
er pålagt å medvirke til boliger med særlig tilpasning og hjelpe- vernetiltak, i henhold til Helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-7. 
Positivt vedtak (tildeling) forutsetter ledighet i bolig eller ledighet fra et gitt tidspunkt som fremgår i vedtaket. 
Vedtak om tildeling av omsorgsbolig er å betrakte som et enkeltvedtak og kan påklages i henhold til 
Forvaltningsloven § 28. Leieforholdet reguleres av husleieloven.  
 
11.2 Generelt 
En omsorgsbolig er en fellesbetegnelse på boliger som i sin utforming har ulike 
tilpasninger, som skal bidra til at beboeren i større grad skal kunne mestre sin hverdag på en tilfredsstillende måte. 
En omsorgsbolig er en bolig som er tilrettelagt for orienterings- og bevegelseshemmede, og er å betrakte som 
beboerens private hjem. 
Omsorgsbolig er ikke bemannet, slik at beboere får tildelt andre kommunale tjenester på individuell basis som andre 
hjemmeboende. Beboere med behov for hjelpetiltak som fyller vilkår for tjenester tildeles disse gjennom egne 
enkeltvedtak. Dette innebærer at det søkes om og treffes enkeltvedtak i forhold til den enkelte tjeneste. Omsorgsbolig 
tildeles av omsorgstjenesten 
 
Fra Rundskriv I-27/97, H - 24/97 B - Omsorgsbolig – en veileder, finner vi følgende føringer: 
"Pleie- og omsorgstjenester må gis etter brukerens behov, og så lenge som mulig i brukerens ordinære bolig. Mangel 
på livsløpsstandard i egen opprinnelig bolig vil likevel kunne føre til at brukeren på et visst tidspunkt må ta ansvar 
for å flytte til bolig som er tilrettelagt for at han/hun skal kunne motta slike tjenester. Hvilket behovsnivå mennesker 
må ha før de kan få tilbud om omsorgsbolig, vil bl a påvirkes av kommunens dekningsgrad når det gjelder 
omsorgsboliger. Samlet betyr dette at omsorgsboliger skal kunne være et tilbud til mennesker med et omfattende 
behov for pleie og omsorg." 
 
11.3 Målsetting 
Beboeren skal ha et mest mulig selvstendig liv og kunne motta heldøgns omsorgstjenester etter behov i en bolig 
tilrettelagt for heldøgns omsorg (HDO).  
 
11.4 Kriterier for tildeling av omsorgsbolig / HDO  
Søker har en helsesvikt, og / eller er fysisk / psykisk funksjonshemmet, og dagens bolig er lite funksjonell. IPLOS 
brukes som en del av vurderingen. 

 Boligen kan påføre ny-, eller videreutvikle en allerede eksisterende helsesvikt 
 Boligen gir lite rom for/mulighet for mobilisering og utnyttelse av fasiliteter 
 Boligen gir lite rom for/mulighet for utnyttelse av egenomsorgsressurser 
 Boligen har liten mulighet for tilrettelegging ved hjelp av tekniske hjelpemidler/innretninger 
 Boligsituasjonen øker omsorgsbehovet, og dermed overforbruk av personalressurser 
 Boligsituasjonen gir vanskelige arbeidsforhold for hjelpepersonell 
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 Boligens eierforhold, beliggenhet og utforming gjør det uaktuelt å iverksette tiltak med hensyn til forbedring/ 
rehabilitering eller krav / behov for kort responstid. 

 Søker har behov for tilrettelagt bolig i forhold til funksjonshemming slik at søker kan opprettholde evne til 
selvhjelp og dermed ha mindre behov for hjelp. 

 
Søker må fylle minst ett av vilkårene for tilrettelagt bolig, som er beskrevet over. 
Omsorgsboliger er ulike med hensyn til utforming og tilgang på tjenester og hjelpetiltak. Dette innebærer at det ved 
tildeling, ut fra kjennskap til den enkelte bolig, foretas en vurdering av søkerens behov opp mot den enkelte boligs 
utforming og tilgang til tjenester og hjelpetiltak. 
 
11.5 Praktiske opplysninger 

 Boforholdet reguleres gjennom Husleieloven, og det skrives husleiekontrakt. 
 Husleie etter gjeldende regulativ, vedtatt av kommunestyret. 

 
11.6 Våre forventninger til søker 

 Søknad og medisinske opplysninger sendes omsorgstjenesten. 
 Vi forventer at vi får nødvendige opplysninger, eventuelt fullmakt til innhenting av andre relevante 

opplysninger før tildeling.  
 Søker gjør seg kjent med innholdet i vedtaket. 

 
11.7 Praktiske opplysninger 
Positivt vedtak forutsetter ledig bolig.  
 
Utfyllende saksbehandlingsregler  
Når den som er tildelt omsorgsbolig flytter ut eller faller fra: 
Dette er utfyllende regler for den situasjon som oppstår dersom gjenboende ektefelle/partner ønsker å tre inn i 
husleieavtalen fordi den som er tildelt leilighet flytter til sykehjem eller faller fra. 
Dersom den gjenboende ikke er pleietrengende, kan vedkommende tilbys leilighet for en tidsbegrenset periode. 
Varigheten på ”periode” kan med rimelighet anses inntil 6 mndr til ny bolig er funnet enten privat eller med 
kommunens bistand. 
Dersom den gjenboende oppfyller kriteriet om at ”tilrettelagt bolig og lettere tilgang på heldøgns tilsyn/pleie vil 
bedre vedkommende sin mulighet for fortsatt bo i egen bolig”, vil vedkommende kunne bli tildelt enten den aktuelle 
boligen eller annen omsorgsbolig.  
Dersom den gjenboende selv har pleiebehov, tildeles vedkommende omsorgsbolig. Hvorvidt det skal være den 
aktuelle eller en annen omsorgsbolig vil måtte bli vurdert ut fra om andre søkere med vesentlig større behov etter 
administrasjonens faglige vurdering bør tildeles boligen. 
 
Klage: 
Avslag kan påklages jf. Forvaltningslovens § 28. 
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12 Omsorgslønn 
 
12.1 Lovgrunnlag  
Omsorgslønn kan tildeles med hjemmel i Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 og er en ytelse til pårørende eller 
andre frivillige som har et særlig tyngende omsorgsarbeid for personer som har et stort omsorgsbehov på grunn av 
alder, funksjonshemming eller sykdom. Kommunene er pålagt å ha ordningen, men det er ikke en individuell 
rettighet for innbyggerne. Kommunen og den som har behov for tjenestene må vurdere den pårørendes omsorg som 
best og nødvendig. 
 
12.2 Målsetting 
Skal sørge for best mulig omsorg for de som trenger hjelp i dagliglivet og gjøre det mulig for privat omsorgsyter å 
fortsette med omsorgsarbeidet. 
 
12.3 Kriterier for tildeling 

 Kriteriene for tildeling skal kvalitetssikre at tildelingen av omsorgslønn bygger på faglige vurderinger og er i 
samsvar med gjeldende lovverk og forskrifter. 

 Omsorgslønnsordningen tar ikke sikte på å gi de som har særdeles tyngende omsorgsarbeid full lønn for de 
timene de arbeider. 

 Det skal foreligge egensøknad. Søker kan være omsorgsyter eller den hjelpetrengende selv. Det er den som 
yter hjelp som kan tilstås omsorgslønn. 

 Kartlegging foretas som hovedregel etter at det er søkt om hjelpestønad.  
 Den omsorgstrengende må støtte omsorgsgivers søknad om omsorgslønn.  
 Den omsorgstrengende må være hjemmeboende. 
 Den omsorgstrengende må ha et dokumentert hjelpebehov på grunn av sykdom, alder, funksjonshemming 

eller andre årsaker.  
 Det skal foreligge et tidsestimat fra søker med døgn og ukeplan. Omfang av hjelpen som ytes kartlegges. 
 Etter kartleggingen skal det fremgå for voksne at det foreligger et særlig tyngende omsorgsarbeid for at 

omsorgslønn kan være et aktuelt hjelpetiltak. For barn skal det framgå at omsorgen klart overstiger vanlig 
omsorg for barn på samme alder. 

 Det er en forutsetning at søker utfører omsorgsarbeid som ellers ville høre inn under helse- eller 
omsorgstjenesten i kommunen. Den hjelpetrengende skal tilfredsstille kriteriene for innvilgelse av praktisk 
bistand og /eller hjemmesykepleie. 

 
12.4 Vurdering 
Den omsorgstrengende må ha et omfattende og varig omsorgsbehov og omsorgsarbeidet må være særlig tyngende. 
Følgende skal vurderes: 

 Omfang av tjenesteyting angitt i timer pr. mnd. 
 Grad av fysisk/psykisk belastende omsorgsarbeid sett i forhold til normalsituasjon. 
 Graden av nattarbeid – avbrudd i søvn. 
 Hvordan omsorgsarbeidet er fordelt over tid, i perioder eller hele tiden. 
 Om omsorgsarbeidet har vart over lang tid, eller er forventet å vare. 
 Om omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid. 
 Om søker har omsorg for mer enn 1 person. 
 Om søker har omsorgsplikt. Kun foreldre har omsorgsplikt for mindreårige barn. De vil kun være aktuelt 

med omsorgslønn dersom omsorgen klart overstiger vanlig omsorg for barn på samme alder. 
 Inntektstap er ikke vilkår for tildeling av omsorgslønn. God betalingsevne skal heller ikke brukes som årsak 

til avslag. 
 Omsorgslønn må vurderes opp mot andre tjenester og tiltak som kan avlaste omsorgsgiver i det tyngende 

omsorgsarbeidet. 
 Søker skal i begrenset grad kunne nyttiggjøre seg annen form for hjelp eller fast avlastning. 
 Omsorgen skal ytes store deler av døgnet, og gi søker begrenset mulighet til fritid. 
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 Omsorgsgiver må være vurdert til å være egnet og kompetent til omsorgsarbeidet både av den 
omsorgstrengende og kommunen i det enkelte tilfelle. 

 Det skal foreligge søknad om hjelpestønad. 
 
12.5 Omfang og begrensninger 

 Omsorgslønn skal tildeles med utgangspunkt i den faktiske omsorgsbelastningen, og i antall timer pr uke 
som finnes rimelig. 

 Tilkjent hjelpestønad og annen form for reell avlastning skal komme til fratrekk ved utmåling. 
 Omsorgslønn skal bare unntaksvis tildeles omsorgsgivere for barn under skolealder. 
 Inntektstap er ikke noe vilkår for å få omsorgslønn. Det vil si at kommunen ikke skal ta stilling til søkers 

økonomi i vurderingen av omsorgslønn. 
 Vedtak på omsorgslønn innvilges for en tidsperiode og revurderes fortløpende. 
 Mottaker av omsorgslønn plikter å melde fra til Kåfjord kommune ved endring i pleie og 

omsorgsforholdet. 
 Ved midlertidig opphør i omsorgsytingen, for eksempel pga. sykehusopphold, utover 1 uke, stoppes 

utbetalingen. 
 
12.6 Avlønning 

 Det skal inngås avtale om et bestemt arbeid av forbigående art, som et oppdrag mellom omsorgsgiver og 
kommune. 

 Avlønning skal skje etter til enhver tid gjeldende lønnsplassering/ timelønn for assistenter i Kåfjord 
kommune. Lønnes fra søknadsdato. 

 Omsorgslønn er skattepliktig inntekt, og gir rett til pensjonspoeng etter Lov om folketrygd (omsorgspoeng). 
 Det skal inngås omsorgskontrakt hvor vilkår for avlønning skal framgå. 

 
12.7 Klage 

 Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms. 
 Eventuell klage rettes til Pleie- og omsorgstjenesten ved saksbehandler. 
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13 Avlastning i kommunal bolig eller privat hjem 
 
13.1 Lovgrunnlag 
Avlastning er lovpålagt med hjemmel i Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 punkt 6, bokstav d, avlastningstiltak. 
 
13.2 Målsetting 
Omsorgsyter får avlastning slik at omsorgen for den omsorgstrengende fortsatt kan ivaretas i hjemmet. 
 
13.3 Hvem kan få tjenesten 

 Personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. 
 Omsorgsbehovet er slik at den omsorgstrengende ikke kan være alene hele eller deler av døgnet og gir 

begrenset mulighet til påtrengende nødvendig og regelmessig ferie og fritid. 
 Omsorgsbehovet kan være av fysisk, psykisk eller sosial karakter og det må medføre større behov for hjelp 

enn det som normalt forventes til alder (gjelder spesielt barn). 
 Den omsorgstrengende må være hjemmeboende eller midlertidig oppholde seg i kommunen. 
 Den omsorgstrengende må ha et omfattende og varig omsorgsbehov, og som i hovedsak ivaretas av privat 

omsorgsgiver. 
 
13.4 Tjenestens innhold 

 Avlasting kan gis i avlastningsbolig, privat bolig eller hjemme hos den omsorgstrengende. 
 Avlastning kan være på dagtid, kveld eller natt. 
 Det gis tilpasset hjelp til den omsorgstrengende etter faglig og individuell vurdering. 
 Avlastning vurderes opp mot andre tjenester og tiltak som kan avlaste omsorgsgiver i det tyngende 

omsorgsarbeidet. 
 
13.5 Hva kan forventes fra tildelingskontor / tjenesteyter 

 Helhetlig behov for hjelp kartlegges sammen med søker og den omsorgstrengende. 
 Tidfestet plan for avlastningen utarbeides.  
 Ved privat avlasting skal denne følges opp av pleie- og omsorgstjenesten. 

 
13.6 Våre forventninger til bruker/foresatte 

 Gjør seg kjent med innholdet i vedtaket. 
 Er selv ansvarlig for verdisaker/gjenstander som medbringes. 
 Gir oss nødvendige opplysninger om omsorgsbehovet. Eventuelt fullmakt til innhenting av nødvendige 

opplysninger slik at behov for hjelp blir ivaretatt. 
 
13.7 Kommunale vilkår 

 Pårørende/omsorgsyter må ta imot tilbud om tekniske hjelpemidler. 
 Foreldrenes omsorgsplikt overfor mindreårige barn skal medregnes før arbeidet kan anses å være omfattende 

og særskilt tyngende. 
 Den som mottar avlastning må ha med seg nødvendig personlig utstyr, medisiner og hjelpemidler som 

brukes daglig. 
 Tjenesten omfatter ikke transport. 

 
13.8 Praktiske opplysninger 
Det er ingen egenbetaling for avlastning. 
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14 Avlastning i institusjon 
 
14.1 Lovgrunnlag 
Avlastning er lovpålagt med hjemmel i Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 punkt 6, bokstav d, avlastningstiltak. 
 
14.2 Målsetting 
Pleietrengende som bor hjemme kan få et opphold på institusjon i et tidsbegrenset tidsrom slik at de som har den 
daglige omsorgen kan få avlastning. 
 
14.3 Hvem kan få tjenesten 
De som vurderes å ha tyngende omsorgsarbeid. 

 Personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. 
 Omsorgsbehovet er slik at den omsorgstrengende ikke kan være alene hele eller deler av døgnet og gir 

begrenset mulighet til påtrengende nødvendig og regelmessig ferie og fritid. 
 Omsorgsbehovet kan være av fysisk, psykisk eller sosial karakter og det må medføre større behov for hjelp 

enn det som normalt forventes til alder (gjelder spesielt barn). 
 Den omsorgstrengende må være hjemmeboende eller midlertidig oppholde seg i kommunen. 
 Den omsorgstrengende må ha et omfattende og varig omsorgsbehov, og som i hovedsak ivaretas av privat 

omsorgsgiver. 
 
14.4 Tjenestens innhold 
Tidsavgrenset opphold i institusjon for den som er pleietrengende. Inneholder pleie- og omsorg for ivaretakelse av 
grunnleggende behov, men ikke utredning, behandling og rehabilitering. 
 
14.5 Hva kan forventes fra tjenesteyter 

 All pleie og omsorg gis i samarbeid med autorisert helsepersonell. 
 Legemiddelhandtering utføres av autorisert helsepersonell etter foreskriving av lege. 
 Tilbud om å delta på sosiale aktiviteter på institusjonen. 

 
14.6 Våre forventninger til bruker 

 Gjør seg kjent med innholdet i vedtaket. 
 Tar kontakt ved behov for informasjon, råd, veiledning og evt. ved klage. 
 Den enkelte bruker utfører selv det han/hun mestrer. 
 Tar med seg egne legemidler og medisinsk utstyr. 
 Tar selv ansvar for eventuelle verdisaker som tas med. Dette bør begrenses. 
 Sørger for at private klær er navnemerket. 
 Sørger for transport og betaling for den til og fra avlastningsoppholdet. 

 
14.7 Praktiske opplysninger 
Det er ingen egenbetaling for avlastningsopphold. 
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15 Korttidsopphold i institusjon 
 
15.1 Lovgrunnlag 
Med korttidsopphold menes et tidsavgrenset opphold i institusjon gitt som døgnopphold, dagopphold eller 
nattopphold. Korttidsopphold i institusjon er lovpålagt med hjemmel i Helse- og omsorgstjenesteloven §§3-, 3-2 
punkt 6, bokstav c, plass i institusjon. Korttidsopphold kan tildeles for rehabilitering, observasjon og medisinsk 
vurdering som ikke krever sykehusinnleggelse, Opphold kan bli forlenget til man mener potensialet et nådd og andre 
tiltak må iverksettes. Ved opphold utover 60 døgn pr kalenderår blir det regnet som langtidsopphold i forhold til 
egenbetaling, jfr Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester § 6. 
 
15.2 Målsetting  

 Tjenesten skal benyttes for å utrede tjenestemottakers evne til egenomsorg og vurdere behov for fremtidige 
tjenester/ tjenestenivå. 

 Tjenesten benyttes i en avgrenset periode for tjenestemottakere som på grunn av sykdom / endring i 
funksjonsnivå trenger omfattende tilsyn og hjelp. 

 Bruker skal kunne fortsette å bo i egen bolig. 
 Bruker skal kunne fungere på et lavere omsorgsnivå enn institusjon. 
 Behov for langtidsopphold i institusjon utsettes. 
 Bruker opprettholder og / eller igjenopptrener funksjoner. 
 Forebygge langtidsopphold i institusjon. 
 Medisinsk utredning og / eller behandling. 
 Rehabilitering. 
 Forebygging og lindring av fysiske og psykiske symptomer. 

 
15.3 Hvem kan få tjenesten 
Pasienter som for en tidsavgrenset periode trenger: 

 døgnkontinuerlig observasjon,  
 vurdering,  
 pleie,  
 behandling,  
 tilsyn og / eller opptrening / rehabilitering 
 omsorg ved livets slutt.  

 
Det vil bli vurdert om nødvendig helsehjelp kan gis på en faglig forsvarlig måte i hjemmet. Ved behov for 
observasjon og vurdering må det først avklares om behovet er av en slik art at nødvendig helsehjelp må ytes av 
spesialisthelsetjenesten. 
 
15.4 Tjenestens innhold 

 Brukerne får individuell observasjon, pleie, behandling, og veiledning, der målet er at de skal greie mest 
mulig selv. 

 Medisinsk behandling og pleie ved sykdom. 
 Det ytes tverrfaglig oppfølging fra bl.a. lege, fysioterapeut og ergoterapeut. Tilsynslege kan henvise til 

fysioterapeut og spesialisthelsetjeneste ved behov. 
 Legge til rette for at bruker har nødvendige hjelpemidler. 
 Vurdering av tilstand og funksjonsnivå med tanke på behandling, tiltak og fremtidige omsorgsbehov. 
 Etterbehandling fra sykehus. 
 All pleie og omsorg gis i samarbeid med autorisert helsepersonell. 
 Legemiddelhåndtering utføres av autorisert helsepersonell etter foreskrivning av lege. 
 Tilbud om å delta på sosiale aktiviteter ved institusjonen. 
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 Pasienter med behov for langvarig og koordinerte tjenester, skal få tilbud om å få utarbeidet en individuell 
plan jf. Lov om pasientrettigheter § 2-5, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-1, individuell plan. 

 Fri transport til behandling hos spesialisthelsetjenesten. 
 Pleie og omsorg ved livets slutt. 
 Tidsbegrenset opphold blir ikke automatisk et langtidsopphold selv om behovet for hjelp øker. Forlenging av 

opphold skjer etter en tverrfaglig vurdering. 
 Fri transport til behandling hos spesialisthelsetjenesten. 

 
15.5 Hva kan forventes fra tildelingskontor / tjenesteyter 

 All tildeling av tjenester blir gjort med bakgrunn i kartlegging av brukerens ressurser og behov, etter 
individuell / tverrfaglig vurdering. Målsetting med oppholdet blir nedsatt sammen med bruker. 

 Det blir sendt ut skriftlig vedtak med målsetting, beskrivelse av tjenesten og informasjon om institusjonen. 
 Betaling for tjenesten vil fremgå av vedtaket. 
 Kontakt med andre tjenesteområder blir vurdert ved behov. 

 
15.6 Hva forventes av bruker 

 Gjør seg kjent med innholdet i vedtaket. 
 Tar kontakt ved behov for informasjon, råd, veiledning og evt. ved klage. 
 Den enkelte bruker utfører det han / hun mestrer selv. 
 Tar selv ansvar for verdisaker som tas med til institusjonen. Dette bør begrenses. 
 Sørger for at private klær er merket. 
 Sørger selv for transport og betaling til og fra institusjonen. 

 
15.7 Praktiske opplysninger 
Egenandel for oppholdet kreves i hht. ”Forskrift om egenandel for helse.- og omsorgstjenester.  Betalingssats 
fastsettes årlig i forbindelse med statsbudsjett. Kommunen har adgang til å ta betaling for korttidsopphold og dag- 
eller nattopphold fra første dag. 
Har beboeren hatt flere korttidsopphold kan kommunen kreve egenandel etter § 3 når vedkommende har vært på 
institusjon i minst 60 døgn pr. kalenderår. 
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16 Langtidsopphold i sykehjem 
 
Langtidsopphold i sykehjem er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven 3-2 punkt 6, bokstav c, og etter 
Pasientrettighetsloven § 2-1a Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste. 
 
16.1 Målsetting 
Oppholdet skal ivareta behovet for heldøgns pleie og omsorg. 
 
16.2 Hvem kan få tjenesten 
Grundig kartlegging og vurdering må utføres for å komme frem til om langtidsopphold er riktig omsorgsnivå for den 
enkelte.  

 Bruker som har fått alle andre alternative tjenester vurdert, prøvd ut, eller der er ikke funnet hensiktsmessig.  
 Bruker med somatisk helsesvikt og/eller demensdiagnose som gir behov for omfattende medisinsk 

behandling som ikke kan ytes i hjemmet. 
 Bruker med omfattende døgnkontinuerlig behov for pleie og omsorg, som ikke kan oppfylles tilstrekkelig i 

eget hjem eller annen tilpasset bolig.  
 Bruker som er varig ute av stand til å ivareta egen helse, og ute av stand til å mestre dagliglivets gjøremål på 

grunn av mentalt eller fysisk funksjonstap.  
 
16.3 Tjenestens innhold 
Formålet med langtidsopphold er å sikre behov for heldøgns pleie og omsorg. 
 
16.4 Hva kan forventes fra tildelingskontor / tjenesteyter 

 Behov for hjelp blir kartlagt sammen med pasienten. 
 Tildeling av tjenesten med bakgrunn i relevant kartlegging, etter individuell / tverrfaglig vurdering. 
 Skriftlig vedtak, tjenestebeskrivelse og en orientering om vederlag for opphold i institusjon blir utsendt. 

Vederlagsberegningen blir utført av tildelingskontoret. 
 Revurdering av tilbudet ved endring i funksjonsnivå. 

 
16.5 Hva forventes av bruker / pårørende 

 Gir nødvendige opplysninger i hht. Vederlag for opphald i institusjon. 
 Gjør seg kjent med innholdet i vedtaket, tjenestebeskrivelsen og orienteringen om vederlag for oppholdet. 
 Tar kontakt ved behov for informasjon, råd, veiledning og evt. klage. 
 Den enkelte pasient utfører selv det hun / han mestrer. 
 Forståelse for at vedtaket kan endres ved endring av funksjon. 
 Er selv ansvarlig for verdisaker/ gjenstander som tas med til institusjon. 
 Sørger for at klær er navnemerket. 

 
16.6 Kommunale vilkår 
Alle tjenester for tildeling av pleie- og omsorgstjenester av praktisk og personlig hjelp, samt opplæring i heimen, skal 
være vurdert. Med dette menes at helsetjenester i hjemmet, praktisk bistand, korttidsopphold, dagtilbud, og /eller evt. 
avlastning er vurdert som ikke hensiktsmessig før langtidsopphold i institusjon blir innvilget. 
Spesielt for langtidsopphold i somatisk avdeling:  
 

 Pasienten har en alvorlig somatisk helsesvikt som gir et omfattende behov for medisinsk behandling, pleie 
og omsorg på døgnbasis. 

 
Spesielt for langtidsopphold i skjermet enhet: 

 Pasienten har en demensdiagnose som har ført til et omfattende behov for pleie og omsorg i avdeling som er 
spesielt tilrettelagt for demente.  
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16.7 Praktiske opplysninger 
Egenandel for oppholdet kreves i hht. Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester § 1-3.  For 
langtidsopphold kan krav om egenandel først gjøres gjeldende etter en måned regnet fra innflyttingsdato. Ved 
flytting direkte fra annen institusjon eller privat forpleining skal tiden for opphold i denne institusjon mv. medregnes. 
Plikten til å yte egenandel gjelder til og med den dag institusjonsoppholdet opphører. jf. Helse- og 
omsorgstjenesteloven § 11-2.  
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17 Individuell plan og koordinator 
 
17.1 Lovgrunnlag 
Individuell plan og koordinator er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-1 Individuell plan og § 7-2 
Koordinator, og i Pasientrettighetsloven § 2-5 Rett til individuell plan. 
 
17.2 Målsetting 
Pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester får tildelt koordinator og utarbeidet 
en individuell plan dersom de selv ønsker det. 

 Koordinator skal sørge for oppfølging av den enkelte pasient/bruker og sikre samordning av 
tjenestetilbudet. 

 Koordinator skal utarbeide en individuell plan for de aktuelle tjenestene, dersom pasient/bruker 
ønsker det og påse at planarbeidet koordineres. 

 
17.3 Hvem kan få tjenesten 
Pasienter /brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester.  
Med koordinerte tjenester menes at behovet må gjelde to eller flere helse- og omsorgstjenester fra 
forskjellige tjenesteytere og at tjenestene bør sees i sammenheng. 
 
17.4 Tjenestens innhold 

- Koordinator skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient/bruker.  
- Koordinator skal sikre samordning og samarbeid av tjenestetilbudet.  
- Utarbeide individuell plan dersom pasienten eller brukeren ønsker det. 

 
17.5 Hva kan forventes fra tildelingskontor/tjenesteyter 
Helse personell skal snarest mulig gi melding om pasientens og brukerens behov for individuell plan og 
koordinator, jf. Helsepersonell-loven § 38 a 
Det samme gjelder annet personell som yter helse- og omsorgstjenester etter helse- og 
omsorgstjenesteloven § 2-1. 
Tildelingskontoret har ansvar for å igangsette kartlegging av tjenestebehovet, saksbehandle 
søknad/henvendelsen og sende ut brev om tildelt tjeneste til pasient/bruker. 
Tildelingskontoret sørger for at koordinator blir utnevnt og at individuell plan blir utarbeidet. 
 
17.6 Hva forventes av bruker/pårørende 

 Bruker eventuelt i samarbeid med pårørende gir samtykke til at det utnevnes koordinator og/eller 
utarbeiding av individuell plan. 

 Samarbeider med koordinator og ved utarbeiding av individuell plan. 
 Gir beskjed til koordinator ved eventuelle endringer i tjenestebehovet/oppfølging. 

 
 
17.7 Kommunale vilkår 
Koordinator skal ikke oppnevnes uten pasienten/brukerens samtykke, det samme gjelder for utarbeidelse av 
individuell plan. Jfr. § 17 i Forskrift om Habilitering, rehabilitering, individuell plan, koordinator. 
 
 

438



Vedtatt 16 juni 2016 

Side 42 av 43 

17.8 Praktiske opplysninger 
Ved utnevning av koordinator og utarbeidelse av individuell plan er det ofte et nært samarbeid med andre 
helsetjenester som f. eks helsesøster, lege, fysioterapeut, ergoterapeut, spesialisthelsetjenesten mm. 
 
17.9 Innhold i individuell plan 
Innhold i individuell plan jamfør «Forskrift om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator» 
§ 19. 
 
«Den individuelle planens innhold og omfang skal tilpasses behovene til den enkelte pasient eller bruker. 
Det skal under utarbeidelse av planen tas hensyn til vedkommendes etiske, kulturelle og språklige 
forutsetninger. Planen skal innholde følgende hovedpunkter: 
 
a) En oversikt over pasientens og brukerens mål, ressurser og behov for tjenester 
b) En oversikt over hvem som deltar i utarbeidelse av planen 
c) En angivelse over hvem som er koordinator 
d) En oversikt over hva pasient og bruker, tjeneste- og bidragsyter og eventuelt pårørende vil bidra med i 

planarbeidet 
e) En oversikt over hvilke tiltak som er aktuelle og omfanget av dem, og hvem som skal ha ansvaret for 

disse 
f) En beskrivelse av hvordan tiltakene skal gjennomføres 
g) En angivelse av planperioden og tidspunkt for eventuelle justeringer og revisjoner av planen 
h) Pasientens og brukerens samtykke til at planen utarbeides og eventuelt samtykke til at deltakere i 

planleggingen gis tilgang til taushetsbelagte opplysninger 
i) En oversikt over nødvendige eller ønskelig samarbeid med andre tjenesteytere, institusjoner og etater.» 
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1 Kvalitetsstandard for pleie-, rehabilitering og omsorgstjenester i 
Gáivuona suohkan Kåfjord kommune 
 
Dette dokumentet er en presisering av hvordan Gáivuona suohkan/Kåfjord kommune ønsker å tilby sine tjenester 
innen pleie- og omsorg til våre innbyggere. Vårt mål er å skape en best mulig felles forståelse for nivået på 
tjenesteytingen på bakgrunn av myndighetskrav, faglige og juridiske vurderinger og politiske prioriteringer.  
 
Det er kommunene, som gjennom desentralisering og utvikling av lokalt selvstyre, har fått en viktig rolle i fordeling 
av helse- og omsorgstjenester. Kommunene har det overordnede ansvaret for kvalitetssikringsarbeidet og for at 
tilbudet organiseres på en helhetlig måte. Kommunene har et planleggings- og driftsansvar, et økonomisk ansvar for 
tjenestene og et arbeidsgiveransvar for de som jobber i tjenestene.  
 
I hht. internkontrollforskriften må kommunene sørge for systematiske tiltak som sikrer at virksomhetenes aktiviteter 
planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse- og 
omsorgstjenestelovgivningen.  
 
Helse - og omsorgstjenesteloven § 3-1 i 1. og 2. ledd fastslår kommunens ansvar: «Kommunen skal sørge for at 
personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Kommunens ansvar 
omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, 
rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne». 
 
Lovens formål i § 1-1 er særlig å:  

1. forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne,  

2. fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge 
sosiale problemer,  

3. sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i 
fellesskap med andre,  

4. sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud,  

5. sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, samt sikre at tilbudet er tilpasset 
den enkeltes behov,  

6. sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet   

7. bidra til at ressursene utnyttes best mulig.  

Kommunens «sørge for – ansvar» etter første ledd innebærer plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere 
virksomheten, slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift, jamfør § 3-1 
3. ledd» 
 
Tjenestemottakere som har «et særskilt behov for at helse- og omsorgstjenestene samhandler» har det til felles; at de 
har et behandlings- og omsorgsbehov, som ikke en tjeneste kan tilfredsstille alene. Det er viktig at tjenestene er 
samordnet ved at de er, individuelt tilpasset, helhetlige, koordinerte og sammenhengende. Et av de mest sentrale 
punktene i samhandlingsreformen er at de ulike delene av helse- og omsorgstjenestene skal ivareta pasientenes behov 
for koordinerte tjenester. Det forutsettes god kommunikasjon og samhandling mellom de ulike tjenestene. Det et mål 
at tjenestemottakerne møter en helhetlig helse- og omsorgstjeneste som er godt samordnet, preget av kontinuitet og 
med helhetlige tiltakskjeder.  
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Saksbehandling av søknader innen pleie- og omsorgstjenester utføres i tråd med: 
 Forvaltningsloven,  
 helse og omsorgstjenesteloven med forskrifter, 
 Pasient- og brukerrettighetsloven med forskrifter, 
 Veileder fra Helsedirektoratet «IS-2442 – Veiledning for saksbehandling (tjenester etter helse- og 

omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd nr 6, 3-6 og 3-8) 
og foreliggende dokument «Kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester».  

 
Behovene til søker kartlegges, og dersom det vurderes at søker har rettskrav på helse- og omsorgstjenester, skal 
tjenestene som tilbys være faglig forsvarlig. Avgjørelse om tildeling av pleie- og omsorgstjenester regnes som et 
enkeltvedtak, slik at forvaltningslovens regler kommer til anvendelse.  
 
Med enkeltvedtak menes en avgjørelse som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer, jf. 
Forvaltningsloven § 2 b. Intern saksgang og rutiner for saksbehandling blir beskrevet i egne dokument i kommunens 
kvalitetsstyringssystem, Kvalitetslosen. Avvik på rutinene meldes i samme system.  
 
Disse tildelingskriteriene revideres og godkjennes av Kåfjord kommunestyre årlig eller ved behov.   
 
1.1 Søknad 
Søker må være synonym med tjenestemottaker. Dersom en annen person skriver søknaden for å hjelpe 
søker/ tjenestemottaker skal årsaken til dette skal beskrives i søknaden, og sørge for eventuelle nødvendig fullmakter 
innhentes, (se og pkt1.5) Dersom det er mulig, skal « den det søkes for» selv uttale seg om sitt tjenestebehov. Det 
søkes skriftlig på kommunens søknadsskjema. 
 
Det kan søkes elektronisk, søknadsskjema finnes på kommunens hjemmeside eller på søknadskjema som fås ved 
henvendelse til PRO tjenestens kontor på Kåfjord helsesenter tlf 77 71 93 00. 
 
Utredning 
Når søknad er mottatt vil tjenesten ta kontakt med søker for å avtale hjemmebesøk eller samtale pr telefon eller på 
kontoret. Det er nødvendig med en kartlegging og IPLOS registrering (se beskrivelse s. x) sammen med søker for å 
avklare søkers egne ressurser i forhold til behov for hjelp. I tillegg må eventuelle medisinske opplysninger fra 
lege/sykehus foreligge før saken kan behandles. I forhold til vederlagsberegning/egenbetaling skal opplysninger om 
økonomi dokumenteres i tilstrekke grad.  
 
Alle søknader om tjenester skal behandles i tiltaksteamet hvor det fattes vedtak om tjenestetilbud. Tiltaksteamet 
består av kommunelege, leder for hjemmebasert omsorg, leder for sykehjemmet, leder for PU-tjenesten. Teamet har 
rutinemessig et møte pr. uke. 
 
 
1.2 Grunnleggende prinsipp 

 All tjenesteyting skal ta utgangspunkt i den enkelte sine ressurser og føre til at brukeren opprettholder eller 
gjenvinner størst mulig grad av egenmestring. 

 Kåfjord kommune skal tilrettelegge tjenester slik at brukeren kan bo hjemme lengst mulig. 
 Kåfjord kommune skal ha fleksible, trygge og tilstrekkelige tjenester med stor grad av brukermedvirkning. 
 Våre tjenesteytere skal bidra til stimulering av egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, 

likeverd og deltagelse for våre tjenestemottagere. 
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1.3 Målsetting 
 Sikre søker en tverrfaglig og individuell vurdering av alle typer pleie-, rehabilitering- og omsorgstjenester. 
 Tildele rett hjelp til rett tid på rett sted, i riktig mengde, for å bygge opp om den enkeltes egne ressurser og 

mestringsevne til å møte dagliglivets utfordringer, både i og utenfor hjemmet.  
 Brukere skal få bo lengst mulig i egen bolig. 
 Utføre tjenester med god kvalitet. 
 Utnytte ressursene på en god og effektiv måte.  
 Tildele tjenester i tråd med BEON-prinsippet; beste effektive omsorgsnivå. 

 
Hvilken tjeneste som skal tilbys og i hvilken mengde, besluttes etter at det er vurdert om vilkårene for å få tjeneste(r) 
etter Helse- og omsorgstjenesteloven og Pasient- og brukerrettighetsloven med tilhørende forskrifter er oppfylt. 
 
1.4 Tjenester Kåfjord kommune tilbyr 

 Trygghetsalarm 
 Matombringing 
 TT-kort (fylkeskommunalt tilbud som administreres av kommunen) 
 Praktisk bistand, hjemmehjelp 
 Støttekontakt 
 Brukerstyrt personlig assistanse 
 Helsetjenester i hjemmet, (hjemmesykepleie, psykisk helsearbeid) 
 Dagtilbud / aktivitetssenter 
 Omsorgsbolig   
 Avlastningstiltak  
 Omsorgslønn (er en ytelse) 
 Korttidsopphold i institusjon (kortidssats inntil 60 døgn pr kalenderår, over 60 døgn vederlags beregnes) 
 Langtidsopphold i institusjon, vederlags beregnes 
 Ø-hjelp-opphold 

 
1.5 Samtykke 
Det skal foreligge informert samtykke fra søker, eller innhentet samtykke fra pårørende eller hjelpeverge der søker 
selv ikke er i stand til å gi informert samtykke på grunn av sin helsetilstand. Dersom pasienten ikke har 
samtykkekompetanse, har pasientens nærmeste pårørende rett til å medvirke sammen med pasienten. Søkers / 
tjenestemottagers samtykkekompetanse skal dokumenteres. (Lov om pasient- og brukerrettigheter kap.4). 
 
 
1.6 Prinsipp for saksbehandling 

 Ved mottatt henvendelse skal søknaden registreres og det skal kartlegges/avklares innen rimelig tid hvilke 
tjenester som er aktuelle i forhold til behov. Tjenesten har veiledningsplikt om tjenestetilbudet. 

 Når tjenestebehovet skal kartlegges/vurderes skal det tas utgangspunkt i hva den enkelte klarer selv, og hva 
som skal til for at bruker gjenvinner eller opprettholder størst mulig grad av egenmestring. Det er nødvendig 
å avklare søkers egne ressurser i forhold til behov for hjelp. 

 IPLOS informasjonsbrosjyre skal gis til alle søkere og gjennomgås ved behov.  

 Det blir foretatt IPLOS- kartlegging som beskriver ressurser og bistandsbehov til den som søker eller mottar 
omsorgstjenester. Det er en minimumskartlegging. Annen kartlegging vurderes i forhold til det som 
fremkommer i IPLOS-kartleggingen og hvilke tjenester det er søkt om. 

 Søker / tjenestemottager får tjenester vurdert ut i fra lovverk, tverrfaglig individuell vurdering etter vedtatte 
«Kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester» (dette dokument). 

 Det blir lagt vekt på brukermedvirkning i tilretteleggingen av tjenestene.  
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 Det blir deretter foretatt en vurdering av søker / tjenestemottager sitt behov for helsehjelp. 

 Det er ikke krav til enkeltvedtak for tjenester som antas å vare mindre enn 14 dager. Det blir i de tilfeller 
fattet en «avgjørelse» om tjeneste. IPLOS skal likevel registreres og dokumenteres. 

 All datainnsamling dokumenteres og tas med i vurderingen av tjenestebehov/tjenestetilbud. 

 Søker / tjenestemottager skal i møte med Kåfjord kommune, få god service der vi er tilgjengelige, 
imøtekommende og gir god informasjon om tjenester, rettigheter og plikter. 

 Saksbehandlingen følger Forvaltningsloven. 

 Søknader og personlige opplysninger behandles konfidensielt, og taushetsplikten overholdes. 

 Tjenesten tar kontakt med søker / tjenestemottager for å avtale kartleggingsbesøk. Vanligvis blir dette gjort 
ved hjemmebesøk eller ved besøk der søker / tjenestemottager befinner seg. Dersom søker bor i annen 
kommune blir det innhentet opplysninger fra bostedskommunen. 

 Ved behov for nødvendig helsehjelp etter sykehusinnleggelse eller akutt behov for nødvendig helsehjelp uten 
forutgående sykehusinnleggelse, vil tjenesten sammen med tjenesteutfører komme fram til tiltak som skal 
settes i verk. Dersom behovet forventes og vare lenger enn 2 uker skrives vedtak på tildeling av tjenester i 
etterkant, jfr. HOL § 11. 

 Søker / tjenestemottager som har behov for langvarige og koordinerte tjenester skal få tilbud om individuell 
plan og koordinator, jfr. HOL §§ 7-1 og 7-2. 

 Vedtak om tjenester blir fortløpende evaluert av tjenesteyter og ved endring av behov blir det gitt beskjed til 
tildelingskontoret, som vurderer behov for endring av tjenestemengde eller type, og fatter endringsvedtak. 

 Tjenester som ytes i hjemmet settes til «midlertidig opphør» ved sykehus- og institusjonsopphold eller annet 
fravær. Ved langtidsopphold i institusjon opphører tjenester som er gitt i hjemmet. 

 Alle vedtak skal evalueres fortløpende men likevel rutinemessig ha en evaluerings måned og årstall. 

 I vedtak om egenbetaling for plass i institusjon tas det hensyn til den som tildeles plass sin sivilstand og 
samboere defineres i hht. Folketrygdloven § 1-5.         

 
1.7 Svar på søknad og ved eventuelt klage 
Søker vil få tilsendt skriftlig svar på sin søknad, med vedtak om tildelt tjeneste(r) som er tildelt, eller eventuelt 
avslag. I brevet er det også opplysninger om klageadgang. Alle enkeltvedtak med tjenestetype og omfang kan 
påklages innen 4 uker, som er klagefristen. Dersom det er behov for hjelp til å skrive klagen kan saksbehandler / 
tjenesteyter bistå med dette. Klagen sendes til PRO-tjenesten ved tildelingskontoret.  Om vedtaket opprettholdes uten 
endring av kommunen, oversendes klagen til Fylkesmannen for endelig vurdering og avgjørelse. 
 
Annen klage/tilbakemelding: 
Klage på tjenesteutførelse, kvalitet eller helsepersonell skal gå til virksomhetsleder for tjenesten. 
 
1.8 Hva kan forventes fra Kåfjord kommune   
Dette er felles for alle tjenestene. Mer utfyllende forventninger er omtalt under hvert enkelt tjenestetilbud. 

 Taushetsplikten blir overholdt. 
 Møter brukeren med respekt og vennlighet. 
 Kartlegging av det helhetlige hjelpebehovet sammen med søker / tjenestemottager og eventuelt pårørende. 
 Tildelingskontoret behandler søknaden i samarbeid med annet helsepersonell, og tiltaksteamet fatter vedtak 

om tildeling av tjenester. Tiltaksteamets medlemmer; lege, leder av sykehjemmet/PU og leder av 
hjemmetjenesten.  
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 Skriftlig vedtak på søkt tjeneste(r) jamfør punkt 3.4 i Veileder for saksbehandling IS-2442 fra 

Helsedirektoratet utgitt 2/2016. 
 Tjenester utføres i tråd med vedtak. 
 De tjenestene som ytes, skal være faglig forsvarlige og tilstrekkelige for og dekke grunnleggende behov. 
 Eventuelle klager blir tatt på alvor. 
 Tilbakemeldinger fra bruker/pårørende dokumenteres av de som motter tilbakemeldingen i pasientens 

journal. 
 Tjenestetilbudet blir revurdert ved endring av behov/funkjsonsnivå. 
 Gir relevant informasjon om tjenester innen pleie-, rehabilitering- og omsorgstjenesten i Kåfjord kommune. 

 
1.9 Hva forventes fra søker / tjenestemottager 
Dette er felles for alle tjenestene. Mer utfyllende forventninger er omtalt under hvert enkelt tjenestetilbud.  

 Fremskaffer nødvendige opplysninger og / eller fullmakt til innhenting av opplysninger som er relevante for 
tildeling og utførelsen av tjenester. 

 Gjør seg kjent med innhold i vedtaket. 
 Er det husdyr i hjemmet, skal det sørges for at disse ikke er til sjenanse for tjenesteyter. 
 Om det røykes i hjemmet, skal det sørges for god utlufting før ansatte kommer. 
 Gir beskjed til tjenesteyter ved endring av behov, og skrive ny søknad/henvendelse til tildelingskontoret. 
 At tjenesteytere ikke kontaktes på fritiden.  
 At du melder fra til saksbehandler, tjenesteyter eller leder for tjenesteytende enhet dersom du er misfornøyd 

med noe, har behov for informasjon, råd, rettledning eller eventuelt klage. 
 Tilgjengelighet til bopel, at vei brøytes/strøs vinterstid. 
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omsorgstrappa: 
Brukere kan motta flere trinn av trappa samtidig, og mottar en kombinasjon av tjenester. Andre tjenestetilbud vil 
inngå i ulike nivåer i trappa, eksempelvis ergoterapi, fysioterapi, rus/psykiatri og avlastning. 
Omsorgstrappa illustrerer de ulike tjenestenivåer og BEON- prinsippet (Beste Effektive Omsorgs Nivå). Hensikten 
er å tildele tjenester ut fra det hjelpebehov den enkelte har, men på så lavt trappetrinn som mulig for å bygge opp om 
og ha fokus på ens egne ressurser og derved bidra til størst mulig grad av selvhjulpenhet og livskvalitet. Nederst i 
trappa ligger eks lavterskeltilbud, dagsenter, trygghetsalarm etc. Øverst finner vi heldøgnsbemannede tilbud med 
sykehjem som den mest ressurskrevende tjenesten. 
Ingen tjenester kan i prinsippet utelukkes på noe nivå. Det kan f. eks tildeles både hjemmehjelp og støttekontakt i 
heldøgns bemannet bolig. 
 
IPLOS - individbasert pleie og omsorgsstatistikk, anvendes også ved kartlegging ved tildeling av 
tjenester/saksbehandling. 
 
IPLOS er et nasjonalt register med data som beskriver ressurser og bistandsbehov til dem som søker eller mottar 
nærmere definerte kommunale helse- og sosialtjenester og hvilke tjenester som ytes. 
Formål (jf forskrift § 1-3) 

• IPLOS-registerets formål er å samle inn og behandle data fra kommunene om personer som har søkt, mottatt 
eller mottar pleie- og omsorgstjenester for og: 

• Gi grunnlag for overvåkning, kvalitetssikring, planlegging, utvikling og overordnet styring av sosial og 
helsetjenesten og sosial og helseforvaltningen. 

• Gi grunnlag for forskning. 
• Opplysninger i IPLOS-registeret kan foruten formålene nevnt foran, behandles og brukes til utarbeidelse av 

nasjonal, regional og lokal pleie- og omsorgsstatistikk. 
• IPLOS ble obligatorisk i alle landets kommuner 1.mars 2006 
• IPLOS er utviklet for at helsemyndighetene nasjonalt, regionalt og lokalt: 
• Kan utvikle tjenestene på grunnlag av kunnskap om søkers/tjenestemottakers bistandsbehov. 
• Skal kunne følge med på utviklingen innenfor helse og sosialsektoren. 

 
Målet med IPLOS er å bidra til: 

• Systematisk kunnskap og statistikk til kommunene og sentrale myndigheter. 
• Kvalitetsutvikling av tjenesten. 
• God ressursutnyttelse, samt likeverdige og virkningsfulle tjenester. 

 Omsorgstrappa 
  

Hjemmetj.
med få 
tjenestetimer

t

Sykehjem

Heldøgns 
omsorgsbolig

Hjemmetj.
        +
Korttidsopphol
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-Hjemmesykpl.

Ikke behov - 
egenomsorg

Hjemmetj.
Omsorgslønn
BPA
Støttekontakt

Bruk av velfersteknologi

Samspill m
ed andre kommunale tilbud/tjenester, pårørende, friv

illige 

organisasjoner

Brukerne kan være i flere trinn 
av trappa samtidig md ulike 
kombinasjoner av tjenester
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• For å kunne gi tilrettelagte tjenester som kan imøtekomme tjenestemottakers behov trenger vi god kunnskap 
om bistandsbehovet. 

 
I kriterier for tildeling av tjenester vektlegges det ulike variabler som gir opplysninger om søkers/tjenestemottakers 
behov for bistand ut i fra grad av funksjonsnedsettelse: 
 

 
 
IPLOS-score 
Ved vurderingsbesøk skal det kartlegges IPLOS-score og dette gjøres ved å gå igjennom hver variabel i IPLOS og 
sammen med søker og/ eller pårørende finne frem til hvilke variabler som er relevante og gi en score fra 1-5 på de 
variablene som må vurderes. Tabellen under er veiledende for hva slags score man skal gi på hver enkelt variabel. 
Tabellen under viser at det først ved en score på tre er behov for personbistand ut i fra grad av funksjonssvikt. I 
tillegg til denne kartleggingen må det alltid også inn en faglig vurdering for å få en totalvurdering av situasjonen.  
 

1 Utgjør ingen problem for søker / tjenestemottaker 
2 Ikke behov for bistand / assistanse.  

Utfører klarer selv, (evnt med hjelpemidler), men har utfordringer 
eller endret standard.  Endret standard vil si hvordan 
enkeltindividet utfører / klarer aktivitet i forhold til tidligere. 

 
Ikke behov for personbistand 

3 Middels behov for bistand / assistanse. 
Utfører / klarer deler av aktiviteten selv, men trenger 
personbistand til andre deler av aktiviteten. Bistandsyter kan evnt 
gå til og fra 

4 Store behov for bistand / assistanse. 
Utfører / klarer deler selv, men med bistandsyter til stede hele 
tiden. 
Bistandsyter er til stede for assistanse, tilrettelegging, veiledning 

5 Fullt bistands- / assistansebehov. 
Behov for personbistand til alle aktiviteter 

 
 
 
Behov for personbistand tilpasset 
ut i fra grad av funksjonssvikt 

9 Ikke relevant 
Opplysningene er ikke relevant for å kartlegge ressurser og 
vurdere behov for personbistand.  Det foreligger ikke behov på 
registreringstidspunktet 

 
Ikke relevant 

 
IPLOS – opplysninger skal ikke anvendes ved barnevernstjenester, helsestasjons-/skoletjenester, PP- tjenesten, 
legetjeneste, psykologtjenester og annen behandling, terapeutisk vurdering, økonomisk veiledning/bistand, fysio- og 
ergoterapitjenester (inkl. tilpasning av hjelpemidler) når det ikke er et ledd i habilitering eller rehabilitering. 
Opplysningene anvendes heller ikke ved lavterskeltilbud/ åpne kommunale tilbud, der personer gjøres oppmerksom 
på tilbudet og kan komme og gå uten avtaler og / eller det ikke fattes vedtak om tjenesten 
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Demens 
Tilbud pasienter mottar i de forskjellige nivåene i sykdomsforløpet: 

1) Hjemmeboende med begynnende utvikling av demens, kan få tilbud om demensutredning for 
diagnostisering. Tjenester i hjemmet tildeles etter søknad, og det gjøres en kartlegging av behovet for 
tekniske hjelpemidler og annen hjelp av hjemmetjenesten. 

2) Bistand fra hjemmetjenesten kan være; hjemmehjelp, hjemmesykepleie, støttekontakt, dagsenter, 
frivillighetssentral. Tjenestetilbudene innen disse områdene vurderes kontinuerlig, og tjenestene kan om 
nødvendig endres etter behov, som f.eks: ytterligere hjelp fra hjemmetjenesten, praktisk bistand, tekniske 
hjelpemidler, dagsentertilbud, avlastningstiltak i perioder, korttidsplass på sykehjemmet vurderes også 
fortløpende etter hvert som tilstanden endres. 

3) Langtidsplass for demente med behov for døgnkontinuerlig oppfølgning og som har stort pleiebehov, men 
ikke behov for skjerming. 

4) Langtidsplass for demente med behov for døgnkontinuerlig oppfølgning med skjerming, tildeles de som er i 
god fysikk form og som er urolig/vandrer og kan være i fare for seg selv. 

 
Demente som er spesielt ressurskrevende og har behov for ekstra skjerming i forsterket enhet 
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2 Viktigste lovgrunnlag for de kommunale tjenester 
 
Følgende lovverk danner rammen for de kommunale tjenestene: 

 Lov om Helse- og omsorgstjenester § 3-1 (Khol).  
 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven (Fvl.)).  
 Lov om bruker- og pasientrettigheter (Pasientrettighetsloven (Pasrl.)). 
 Psykisk helsevernlov med forskrifter 
 Lov om helsepersonell (Helsepersonelloven (Hlspl.)). 
 Lov om folkehelsearbeid. 
 Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene (Kvalitetsforskriften). 
 Forskrift om en verdig eldreomsorg 
 Forskrift om IPLOS-registeret 
 Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 
 Veileder IS-1040 (2006) Saksbehandling og dokumentasjon for pleie – og omsorgstjenester. 
 Veileder IS-1183 (2004) Hvordan holde orden i eget hus, Internkontroll i sosial og helsetjenesten  

 
  

453

http://lovdata.no/lov/2011-06-24-30/%25C2%25A73-1
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-62
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1258
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-06-27-792
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-11-12-1426
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-17-204
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1349
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/81/IS-1040-Veileder-i-saksbehandling-og-dokumentasjon-for-pleie-og-omsorgstjenester.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/168/IS-1183-Internkontroll-i-sosial-og-helsetjenesten.pdf


Vedtatt 16 juni 2016. Revisjon 1-2019 

Side 14 av 42 

3 Trygghetsalarm  
 
3.1 Lovgrunnlag 
Dette er ikke en lovpålagt tjeneste. Ved søknad skal enkeltvedtak fattes. Vurderes trygghetsalarm som en nødvendig 
tjeneste, gis det vedtak på innvilgelse som en del av praktisk bistand, med hjemmel i Helse- og omsorgstjenesteloven 
§ 3-2 punkt 6, bokstav b.  
 
3.2 Egenbetaling 
Det betales en månedlig egenandel for å inneha trygghetsalarm, men det betales ikke egenandel ved utrykking til 
bruker, som følge av utløst alarm, jamfør Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 8. 
 
3.3 Målsetting 
Trygghetsalarm skal være ett bidrag til at innbyggere kan bo hjemme eller i omsorgsbolig så lenge som mulig. 
Trygghetsalarm skal bidra til økt trygghet i livssituasjonen. I en akuttsituasjon skal bruker ved hjelp av 
trygghetsalarm ha mulighet til å tilkalle hjelp.¨ 
 
3.4 Kriterier for tildeling 

 Det må foreligge underskrevet søknad. 
 Bruker må ha egen fasttelefon. 
 Bruker må kunne forstå trygghetsalarmens funksjon. 
 Enslige prioriteres, men for søkere i en familiesituasjon skal familiens totalsituasjon vektlegges. 
 Bruker har redusert bevegelighet med fare for fallulykker. 
 Bruker føler stor grad av utrygghet. 
 Bruker har kronisk sykdom som hindrer bruk av vanlig telefon/mobiltelefon. 
 Bruker har alvorlig sykdom hvor behovet for faglig bistand fra helsepersonell / øyeblikkelig hjelpebehov kan 

oppstå. 
 Bruker har teknisk utstyr (eks. seng, rullestol og lignende) som kan svikte, og som kan føre til behov for 

hjelp utenfor rekkevidde av vanlig telefon/mobiltelefon. 
 
3.5 Betingelser for leie av trygghetsalarm 

 Brukere av trygghetsalarm er koblet mot Kåfjord helsesenter sykehjemmet, som videreformidler alarmen til 
rette instans.  

 Bruker må betale månedsleie for trygghetsalarm. 
 Vedlikehold og reparasjoner som følge av vanlig bruk dekkes gjennom månedsleien. 
 Bruker må selv betale skade som skyldes uaktsomhet. 
 Kåfjord kommune forbeholder seg retten til å inndra trygghetsalarmer som ikke brukes i tråd med tildeling. 
 Bruker sørger for fremkommelig vei til bostedet. 

 
 
3.6 Kvalitetskrav til tjenesten trygghetsalarm 

 Mulighet for å tilkalle hjelp 24 timer i døgnet. 
 Bruker gis opplæring i bruk av alarmen. 
 Når brukeren har behov for hjelp, skal denne være på plass så raskt som mulig. 
 Det gjennomføres månedlig sjekk på signaloverføring. 

 
3.7 Dette kan bruker forvente av tildelingskontor / tjenesteyter 

 Opplæring i bruk av alarmen. 
 Telefonisk kontakt eller bistand fra helsepersonell ved utløst alarm. 
 Test av alarm i henhold til rutine. 
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3.8 Hva forventes fra bruker 
 Gjør seg kjent med innholdet i vedtaket. 
 Alarmen benyttes når uventede situasjoner oppstår. 
 Alarmen bæres på hele døgnet. 
 Bruker varsler vaktsentral ved lengre fravær. 
 Alarmen behandles forsvarlig. 
 Samtykke til at nøkkelboks blir montert på utsiden av huset for innlåsing av husnøkkel.  
 Trygghetsalarmen brukes kun i akutte tilfeller 

 
3.9 Praktiske opplysninger 

 Det betales leie for alarmen. Leien fastsettes årlig av kommunestyret.  
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4 Matombringing 
 
4.1 Lovgrunnlag 
Tjenesten vurderes etter Helse og omsorgstjenesteloven § 3-2 punkt 6 b. Ved søknad skal enkeltvedtak fattes. 
Vedtaket skal inneholde opplysninger om søknaden innvilges helt eller delvis som en del av praktisk bistand med 
hjemmel i Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 punkt 6, bokstav b. Dersom tjenesten ytes for å dekke et 
hjelpebehov, vil beregning av egenandel omfattes av utgiftskjerming jfr. forskrift om egenandel for kommunale 
helse- og omsorgstjenester § 10. 
 
4.2 Målsetting 
Eldre eller funksjonshemmede som bor hjemme og har problemer med å få laget middag til seg selv, kan få kjøpt 
middag som produseres på sykehjemmet og få maten tilkjørt. Tilbudet består av middag ½ eller en hel porsjon med 
dessert som bringes 1 eller 2 dager i uken. Tjenesten skal være et supplement for å dekke ernæringsbehovet til 
innbyggere som av ulike årsaker ikke er i stand til å dekke dette behovet fult ut selv, og derav forebygge feil- / 
underernæring og sykdom. 
 
4.3 Kriterier for tildeling 

 Det må foreligge søknad fra bruker. 
 Bruker må oppholde seg i kommunen. 
 Hjemmeboende med fysisk, psykisk eller sosial funksjonshemming som ikke er i stand til å ivareta sitt 

ernæringsbehov og har behov for spesial/diett kost og er i fare for underernæring. 
 Diett blir levert dersom det foreligger medisinske årsaker til det. 
 All tildeling av tjenester blir gjort på bakgrunn av kartlegging av funksjonsnivået (IPLOS), etter individuell / 

tverrfaglig vurdering. 
 Mikrobølgeovn for oppvarming av middagen. 
 For de som ikke fyller kriteriene oppfordres til å kjøpe ferdig middag som f.eks Fjordland. 

 
 
4.4 Tjenestens innhold 

 Maten produseres og avkjøles ved kjøkkenet på sykehjemmet og blir kjørt ut til bruker etter vedtak. 
 De som ikke klarer å varme maten selv kan få hjelp til dette 

 
4.5 Hva kan bruker forvente av tjenesteyter 

 Tilbudet leveres i henhold til vedtak. 
 

4.6 Hva forventes fra bruker 
 Gjør seg kjent med innholdet i vedtaket. 
 Avbestilling må skje senest 2 dager før levering, ellers kreves betaling. 
 Bruker må være tilstede ved levering eller sørge for at noen tar imot maten.  

 
4.7 Praktiske opplysninger 

 Pris per porsjon vedtas årlig av kommunestyret. 
 Faktura sendes ut etterskuddsvis hver måned. 
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5 Transporttjenesten for bevegelseshemmede TT-kort 
 
5.1 Lovgrunnlag 
Dette er ikke en lovpålagt tjeneste, men et tilbud fra Troms Fylkeskommune. 
 
5.2 Målsetting 
Motvirke isolasjon og bidra til økt livskvalitet for bevegelseshemmede. I hht Reglement for bruk av TT-ordningen i 
Troms er ordningen et transporttilbud til personer bosatt i Troms, som på grunn av forflytningshemming har store 
vansker med å benytte ordinære kollektive transportmidler. Transporttilbudet skal gjelde personer som er varig 
forflytningshemmet, og ordningen skal bidra til at de skal kunne leve et så aktivt liv som mulig. 
Bruker får tilsendt et elektronisk kort, samt brev om hvor stort beløp som er satt inn på kortet.. Dette kortet brukes 
som betalingskort. 
Brukar må i tillegg betale en egenandel av transportkostnadene. Alle godkjente brukere kan ha med seg en ledsager 
gratis dersom bruker ikke kan reise alene. 
 
TT – ordningen er ment til ”frie” reiser som kulturarrangement, sosiale aktiviteter og andre fritidsreiser. 
 
TT-ordningen skal ikke benyttes til: 

 TT-kortet kan ikke benyttes som betaling for egenandel på pasienttransport eller til reiser som dekkes av 
folketrygden. 

 Skyss i forbindelse med godkjente attføringsopplegg 
 Skyss til medisinske undersøkelser /behandling 
 Transport til avlastningsopphold/institusjoner 
 Skoleskyss 
 Arbeidsreise 

           Kilde: Troms fylkeskommune 
 
5.3 Kriterier for brukergodkjenning 
Søker har bostedsadresse i kommunen. 
Søkere kan godkjennes ut fra varig fysisk eller psykisk forflytningshemning. Med varig menes minimum to år. Det 
skal være en direkte sammenheng mellom den varige forflytningshemningen og den manglende evnen til å benytte 
seg av det ordinære kollektivtilbudet.  
Søkere må ha et individuelt transportbehov, og være i stand til å benytte seg av transporttilbudet.  
 
Følgende forflytningshemning kan gi grunnlag for godkjenning, når andre forutsetninger er oppfylt:  
a) Blinde og sterkt svaksynte.  
b) Personer som er helt avhengig av rullestol.  
c) Andre sterkt forflytningshemmede brukere, etter særlig vurdering. 

 
Godkjenning kan gis for 2 år eller varig 
Godkjenningen kan bli opphevet dersom en TT – bruker ikke lenger fyller godkjenningskriteriene  
Personer som er godkjent som TT-brukere, men som ikke benytter seg av ordningen over tid, kan trekkes ut av 
ordningen.  
 
5.4 Kriterier som ikke er grunnlag for godkjenning  

 Mangel på kollektivtilbud på hjemstedet er ikke grunn til å bli godkjent som TT-bruker.  
 Naturlig alderdomssvekkelse er ikke alene grunn for å bli godkjent som bruker.  
 Tidsbegrenset forflytningshemning, herunder også kronisk forflytningshemning som knyttes til kun deler av 

året, er ikke grunn til å bli godkjent som TT-bruker.  
 TT – ordningen er en individuell ordning, og brukerrettighet kan ikke tildeles en institusjon. Beboere på 

institusjoner kan godkjennes på individuelt grunnlag hvis de for øvrig tilfredsstiller kriteriene.  
 Personer under 10 år kan ikke godkjennes som TT – bruker.  
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5.5 Hva kan forventes av tildelingskontor/tjenesteyter 
 Kåfjord kommune behandler søknaden ut i fra retningslinjer fra Troms fylkeskommune og informasjonshefte 

utsendes. 
 Skriftlig vedtak, tjenestebeskrivelse, retningslinjer fra Troms fylkeskommune utsendes. 
 Tildelingskontoret oversender innvilgende søknader til Troms fylkeskommune. 
 Revurdering ved vedtakets opphør eller ved innmeldt endring. 

 
5.6 Våre forventninger til brukerne 

 Gir oss nødvendige opplysninger i hht. søknad. 
 Gjør seg kjent med innholdet i retningslinjene. 

 
5.7 Praktiske opplysninger 

 Transporttjenesten er et fylkeskommunalt tilbud og den enkelte kommune tildeles et visst antall hjemler. 
 Retningslinjene er vedtatt av Troms fylkeskommune, mens saksbehandler/inntaksteamet behandler alle 

søknader i hht. disse. 
 TT-kort utstedes av Rogaland Taxi. 
 Når disse er utdelt vil det ikke være mulig med ytterligere tildeling før det blir en ledig hjemmel.  
 Nye søkere kan dermed være kvalifisert ut fra retningslinjene, men likevel ikke få tilbudet. 

 
5.8 Klage 
Klager på vedtak rettes til kommunen, og behandles som klage på enkeltvedtak etter forvaltningslovens § 28.  
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6 Personlig assistanse - praktisk bistand, opplæring og støttekontakt  
 

6.1 Lovgrunnlag 
Personlig assistanse, herunder praktisk bistand, opplæring og støttekontakt er hjemlet i helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-2 punkt 6, bokstav b.  
 
6.2 Målsetting 

 Praktisk bistand / opplæring skal bidra til at den som mottar tjenesten blir mest mulig selvhjulpen i 
dagliglivet og/eller får hjelp til daglige gjøremål for å kunne bo i egen bolig så lenge som mulig.   

 Støttekontakt skal bidra til at den som mottar tjenesten får en meningsfull fritid og samvær med andre. 
 
6.3 Kriterier for tildeling 

 Søker har psykiske, sosiale og/eller fysiske funksjonshemminger. Det skal foreligge eventuelle 
helseopplysninger som tilsier at søker ikke kan ivareta egenomsorg eller er helt avhengig av praktisk eller 
personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.  

 
6.4 Tjenestenes innhold 
All tildeling av tjenester blir gjort på bakgrunn av en kartlegging av funksjonsnivået (IPLOS), etter individuell / 
tverrfaglig vurdering.  
 
Praktisk bistand – opplæring/daglige gjøremål: 
Tjenesten omfatter hjelp til egenomsorg, personlig stell og personrettet praktisk bistand. Den skal bidra til at bruker 
blir mest mulig selvhjulpen i dagliglivet. Der det er hensiktsmessig skal tjenesten innebære opplæring i dagliglivets 
praktiske gjøremål.  
 
Nødvendig renhold: 
 Alminnelig rengjøring av rom som er i daglig bruk; støvtørk, gulvvask, støvsuging og vask av bad/WC 
 Bistand til oppvask av kjøkkenutstyr 
 Bistand til innvendig vask av kjøleskap og mikrobølgeovn ved behov 
 Bistand til vask av klær i vaskemaskin 
 Sengetøyskift 
 Gang- og trappevask i henhold til krav i husleiekontrakt 
 Vindusvask inntil x 2 pr år på vinduer som nås fra gulvet (uten trapp/stige) 
 For rengjøring, klesvask og sengetøyskift er minstestandard utmåling i tid 1,5 time hver 4. uke. I spesielle 

tilfeller (helsemessige årsaker hos søker, dårlig tilrettelagt bolig eller der du selv kan utføre deler av arbeidet) 
kan standard fravikes i tid og innhold. Det skal da begrunnes faglig. 
 

Nødvendige ærend: 
 Bistand til å handle inn nødvendige husholdningsvarer ved bruk av konto på butikk.  
 Bistand til å hente inn brensel der det er lett tilgjengelig for tjenesteyter etter konkretisert vedtak om denne 

tjenesten. 
 Det oppfordres til bruk av varmepumpe for oppvarming. 
 Nødvendig rydding av inngangsparti for is og snø 

 
Ernæring: 
 Bistand til oppvarming av ferdiglagd middagsmat 
 Kan få tilbud om tilrettelegging / påsmøring av brødmat. 

 
Annet: 
 Planlegging av daglige gjøremål ved bruk av for eksempel dagsplaner eller ukeplaner. 
 Opplæring i sosiale ferdigheter – nettverksbygging. 
 Bistand til og komme i gang med arbeid, dagtilbud og fritidsaktivitet. 
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Spesielt for støttekontakt: 
Ved søknad om støttekontakt skal nødvendig helsehjelp vurderes etter Pasientrettighetsloven § 2-1a Rett til 
nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste 
En støttekontakt skal bidra til å gi den enkelte en meningsfull fritid med muligheter for livsutfoldelse og mestring av 
ulike livssituasjoner.  
 

 Gi bistand til deltagelse i ulike aktiviteter/fritidsaktiviteter. 
 Gi bistand til deltagelse i sosiale og/eller åndelige aktiviteter. 
 Bidra til at bruker får en meningsfull fritid og samvær med andre. 
 Ved midlertidig opphør for eksempel pga. sykehusopphold, utover 1 uke, faller tildelte timer bort. Tjenesten 

opphører ved langtidsopphold. 
 
6.5 Hva kan forventes av tildelingskontor / tjenesteyter 

 Søkerens behov kartlegges ved hjemmebesøk. 
 Vedtak om tjenester vil bli evaluert minst en gang per år, eller oftere hvis det skjer endringer i brukerens 

helsetilstand/funksjonsnivå. 
 Det tilstrebes at bruker får færrest mulig tjenesteytere. 
 Tjenesten blir gitt til avtalt dag og klokkeslett.  
 Dersom tjenesteyter er forhindret fra å møte til avtalt tid (avvik på mer enn 30 minutter), melder vi fra om 

dette snarest mulig, og senest innen hjelpen skulle vært gitt.  
 Dersom hjelpen unntaksvis ikke blir gitt til avtalt dag, vil du få tilbud om utført hjelp innen 2 virkedager 

før/etter opprinnelig avtale.  
 Du får tilbud om bytte av dag dersom avtalt dag faller på en hellig/høytidsdag. Du får da tilbud om å få utført 

tjenesten før/etter nærmere avtale med tjenesteyter. 
 Det skal være mulig å bytte dag, såfremt vi får melding om dette innen 1 uke på forhånd.  
 Målet med tjenesten blir avklart sammen med bruker og skal fremkomme i vedtaket. 
 Tjenesten vurderes sammen med andre tjenestetilbud. 
 Bistand til å skaffe personlige assistenter (BPA). 

 
6.6 Våre forventninger til bruker 
Det vil alltid bli vurdert slik at det brukeren kan utføre selv, skal brukeren gjøre selv så langt det er mulig. Dvs. at 
dersom brukeren selv kan tørke støv ved hjelp av hjelpemiddel, for eksempel vasketralle, blir det ikke innvilget hjelp 
til støvtørking. 
 

 Bruker gjør seg kjent med innholdet i vedtaket. 
 Bruker er til stede når tjenesteyter utfører praktisk bistand. Ellers må det varsles fra senest dagen før. 
 Når bruker mottar tjenester i hjemmet blir hjemmet automatisk tjenesteyters arbeidsplass. Det er et vilkår at 

bruker bidrar til å skape en god arbeidsplass for tjenesteyter jf. bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. 
 Bruker innehar nødvendig utstyr som kan forventes som standard i norske hjem.  
 Gir beskjed innen 1 uke på forhånd dersom det er ønske om å avlyse besøket/bytte dag.  
 Gir beskjed snarest mulig dersom det oppstår akutte situasjoner som gjør at bruker ikke kan ta imot hjelpen. 
 Hjemmet er lagt til rette for at hjemmehjelperen får en god arbeidsplass, evt. tar initiativ til/tar i mot hjelp til 

utbedring av bolig. 
 Fungerer som arbeidsleder i hht. Arbeidsmiljølovens bestemmelser om et godt arbeidsmiljø. 
 Renhold blir normalt ikke utført når det er besøkende til stede. 

 
6.7 Oppgaver som ikke inngår i praktisk bistand   

 Stryking av klær. 
 Rengjøring av områder over ”skulderhøyde” eller rom som ikke er i bruk. 
 Hagearbeid som stell av blomster, plenklipping og/eller raking 
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 Storrengjøring av tak og vegger, vindusvask, boning av gulv, lufting av store/tunge tepper, pussing av 
sølvtøy/kobber, innvendig vask av skap, etc.  

 Baking. 
 Rydde og vaske opp etter friske pårørende eller besøkende.  
 Hjelp til kjæledyrhold. 
 Frakting av søppelsekk.  
 Forberedelse til høytider. Kan i spesielle tilfeller avtales innenfor tilmålt tid der bruker bor alene og ikke har 

pårørende i nærheten. 
 Tjenesteyter har ikke anledning til å benytte brukerens bankkort for kontantuttak eller handel. Tjenesteyter 

skal heller ikke håndtere brukerens kontanter.  
 
6.8 Kommunale vilkår 

 Møbler og utstyr i hjemmet tilpasses ny livssituasjon for fremkommelighet i hjemmet og for å redusere 
fare for fall mm.  

 
6.9 Praktiske opplysninger 
Egenbetaling, i hht. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, skjer på grunnlag av netto 
inntekt av samlet skattbar inntekt for husstanden (ektefelle / samboer, hjemmeboende barn under 18 år) før 
særfradrag. Inntektsgrensa blir justert etter grunnbeløpet i folketrygden, og satser for egenbetaling blir vedtatt av 
kommunestyret hvert år. 
  
Det tas ikke egenandel for personligstell. Med personlig stell og egenomsorg menes hjelp til å stå opp og legge seg, 
personlig hygiene, toalettbesøk, til å kle av og på seg, hjelp til å spise, nødvendig tilsyn og tilsvarende grunnleggende 
behov. 
 
Egenandel tas for praktisk bistand også brukerstyrt personlig assistanse som ikke er til personlig stell og egenomsorg 
som nødvendig renhold og nødvendig ærend som er beskrevet under punkt 6 
Nødvendige ærend: 
 
Ernæring: 

 Bistand til oppvarming av ferdiglagd middagsmat 
 Kan få tilbud om tilrettelegging / påsmøring av brødmat. 
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7 Spesielt for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 
 
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig assistanse (pkt. 6) til 
mennesker som på grunn av nedsatt funksjonsevne er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie 
dagliglivets gjøremål, både i og utenfor hjemmet. 
 
7.1 Lovgrunnlag 
Brukerstyrt personlig assistanse er hjemlet i HOL § 3-8, jfr. § 3-2 punkt 6, bokstav b. 
Den 1. januar 2015 trådte § 2-1 i Pasient- og brukerrettighetsloven om rett til brukerstyrt personlig assistanse i kraft. 
 
7.2 Målsetting 

 BPA skal sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til og ha en meningsfylt tilværelse i 
felleskap med andre, jfr. HOL § 1-1 punkt 3. Vurderes der bistandsbehovet er så omfattende eller av en slik 
art at det er mer hensiktsmessig å gi praktisk bistand i form av BPA enn gjennom øvrige tjenester. 

 
7.3 Kriterier for tildeling 

 Det er en forutsetning at søkers grad av funksjonssvikt og bistandsbehov er av en sånn art at det er mer 
hensiktsmessig å organisere tjenesten som BPA enn mer tradisjonelle tjenester. Bruker har rollen som 
arbeidsleder, og påtar seg større ansvar for organisering og innhold i forhold til sine behov. Det må derfor 
vurderes hvorvidt søkers funksjonshemming er til hinder for å utøve nødvendig brukerstyring. Bruker skal ha 
egeninnsikt og ha ressurser til et aktiv liv i og utenfor boligen. Den som helt, eller i det vesentlige er ute av 
stand til å ivareta arbeidslederrollen, kan søke om å få dekket sitt behov for praktisk bistand på en annen 
måte. Rett til tjenester etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a. BPA er personlig assistanse, herunder 
praktisk bistand og opplæring og støttekontakt, samt avlastning for foreldre med hjemmeboende barn under 
18 år med nedsatt funksjonsevne, jf helse og omsorgstjeneste. 

 
 
7.4 Tjenestens innhold 
All tildeling av tjenester blir gjort på bakgrunn av en kartlegging av funksjonsnivået (IPLOS), etter individuell / 
tverrfaglig vurdering.  
 

 BPA innvilges for praktisk bistand og eventuelt opplæring i husholdningsoppgaver og personlig bistand, i og 
utenfor hjemmet.  

 Det skal være reel brukerstyring, og brukerens ønsker og behov tillegges vekt.  
 Bruker leder arbeidet og tar selv ansvar for hvilke oppgaver som skal utføres, hvor og når de skal utføres, 

innenfor tildelt timeramme.   
 BPA kan kombineres med andre tjenester, f. eks. sykepleiefaglig bistand. Det avgjørende er hva som er den 

mest hensiktsmessige hjelpen. 
 Dersom bruker ikke er i stand til å ivareta arbeidslederrollen, kan det likevel tildeles BPA, men da med en 

annen nærstående person ha rollen som arbeidsleder.  
 Oppgaven med å være assistert arbeidsleder utløser ikke lønnskompensasjon.  
 Hvis assisterende arbeidsleder ikke kan fungere i daglig arbeidsledelse over en periode, pga. ferie eller annet, 

kan det bli nødvendig at bruker får tildelt tjenester på annen måte enn BPA, for eksempel bistand fra 
hjemmebaserte tjenester. 

 Støttekontakt omfattes av begrepet personlig assistanse. 
 Helsetjenester er ikke omfattet av rettigheten. Selv om helsetjenester ikke kan kreves organisert som BPA, 

vil det ofte være hensiktsmessig. 
 Retten til BPA er knyttet opp til et konkret timebehov. Kommunen skal fastlegge hvor mange timer 

personlig assistanse, eventuelt avlastning, det er behov for i det enkelte tilfelle. Minst 32 timer pr. uke. 
 Rett til BPA omfatter ikke tjenester som krever flere enn en tjenesteyter til stede eller nattjeneste, med 

mindre brukeren kontinuerlig har behov for slike tjenester. 
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 Det er arbeidsgiver som ansetter og eventuelt sier opp eller avskjediger assistenter, og som har ansvaret for at 
gjeldende lovverk følges for slike prosesser. 

 I tilfeller der arbeidsledelsen helt eller delvis skal ivaretas av andre enn brukeren selv eller nære pårørende, 
må det sørges for at arbeidsledelsen ivaretas av en person som har slik nærhet til den daglige tjenesteytelsen 
at reell brukerstyring sikres. 

 
7.5 Hva kan forventes av tildelingskontor / tjenesteyter 

 Søkerens behov kartlegges ved hjemmebesøk. 
 Vedtak om tjenester vil bli evaluert minst en gang per år, eller oftere hvis det skjer endringer i brukerens 

helsetilstand/funksjonsnivå. 
 Målet med tjenesten blir avklart sammen med bruker og skal fremkomme i vedtaket. 
 Tjenesten vurderes sammen med andre tjenestetilbud. 
 Bistand til å skaffe personlige assistenter (BPA). 

 
7.6 Våre forventninger til bruker 
Det vil alltid bli vurdert slik at det brukeren kan utføre selv, skal brukeren gjøre selv så langt det er mulig. 

 Bruker gjør seg kjent med innholdet i vedtaket. 
 Når bruker mottar tjenester i hjemmet blir hjemmet automatisk tjenesteyters arbeidsplass. Det forventes at 

bruker bidrar til å skape en god arbeidsplass for tjenesteyter jf. bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. 
 Bruker må sørge for at veien er fremkommelig og trygg uansett årstid. 
 Bruker innehar nødvendig utstyrt som kan forventes som standard i norske hjem.  
 Gir beskjed snarest mulig dersom det oppstår akutte situasjoner som gjør at bruker ikke kan ta imot hjelpen. 
 Hjemmet er lagt til rette for at assistenten får en god arbeidsplass, evt. tar initiativ til/tar i mot hjelp til 

utbedring av bolig. 
 Fungerer som arbeidsleder i hht. Arbeidsmiljølovens bestemmelser om et godt arbeidsmiljø. 

 
7.7 Kommunale vilkår 

 Møbler og utstyr i hjemmet tilpasses ny livssituasjon. 
 
7.8 Praktiske opplysninger 
Egenbetaling, i hht Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, skjer på grunnlag av netto 
inntekt av samlet skattbar inntekt for husstanden (ektefelle / samboer, hjemmeboende barn) før særfradrag. 
Inntektsgrensa blir justert etter grunnbeløpet i folketrygden, og satser for egenbetaling blir vedtatt av kommunestyret 
hvert år. 
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9 Helsetjenester i hjemmet 
 
9.1 Lovgrunnlag 
Helsetjenester i hjemmet er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2 punkt 6, bokstav a. og omfatter 
ulike helsetjenester som ytes i hjemmet, herunder sykepleie og psykisk helsetjeneste. 
 
9.2 Målsetting 

 Bruker bor hjemme med nødvendig helsehjelp og får ivaretatt grunnleggende behov ved kort- eller langvarig 
funksjonssvikt. 

 Forebygge behov for heldøgns botilbud ved å legge til rette for å kunne bo i eget hjem så lenge de selv 
ønsker og det er praktisk gjennomførbart. 

 Mottaker i størst mulig grad tar ansvar for eget liv, og herunder bruker egne ressurser. 
 Det er brukers eget ansvar å legge til rette egen bolig (eks ombygging) ved funksjonshemming, eller 

eventuelt flytte i annen egnet bolig. 
 
9.3 Kriterier for tildeling 
All tildeling av tjenester blir gjort på bakgrunn av en kartlegging av funksjonsnivået (IPLOS), helsetilstand og etter 
individuell / tverrfaglig vurdering.  
 
Helsetjenester i hjemmet tildeles de som oppholder seg i kommunen og som fyller vilkårene for å få nødvendige 
helse- og omsorgstjenester. Tjenesten tildeles for å hjelpe den som av fysiske og/eller psykiske årsaker ikke greier og 
ivareta eget liv eller helse på en forsvarlig måte.  
 
Det vurderes om bruker er avhengig av hjelp av medisinsk og helsemessig karakter til: 

 personlig stell og hygiene 
 bevegelse og mobilitet 
 opprettholde ernærings- og væskebalanse 
 eliminasjon av avfallsstoffer 
 nødvendig aktivitet, søvn og hvile 
 respirasjon, sirkulasjon og varmeregulering 
 hjelp til å administrere medisiner 
 Formidling av hjelpemidler 
 Rehabilitering 
 Psykisk helsearbeid 
 Betjening av trygghetsalarmer. 

 
9.4 Standard for tjenesten 
 
9.4.1 Personlig stell og omsorg 
Bistand til å stå opp, legge seg og ivareta personlig hygiene. 
Bistand til dusj, samt vask av hår. I forbindelse med dusj ytes bistand til å klippe negler ved behov. Fotpleier 
vurderes etter behov. 
Opplæring i bruk av inkontinent utstyr, stell av stomi, kateterisering og stell av urinkateter. 
 
9.4.2 Ernæring 
Kan få tilbud om tilrettelegging/smøring av brødmat ved behov 
Bistand til oppvarming av ferdig laget middagsmat i mikrobølgeovn. Må sørge for mat i hjemmet, jf. matombringing.  
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Kartlegging og oppfølging i forhold til ernæringsmessig risiko. 
 
 
9.4.3 Tilsyn 
Tilsyn i form av besøk eller telefonoppfølging fra tjenesteyter skal ha en klar, konkret hensikt og være faglig 
begrunnet. 
 
9.4.4 Rehabilitering 
Med rehabilitering menes tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere 
aktører/profesjoner samarbeider om å gi assistanse / veiledning/ trening til brukerens egeninnsats, for å oppnå best 
mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet, sosial og samfunnsmessig deltakelse. 
Søker må ha et aktivitetsproblem og/eller en funksjonsnedsettelse, som gjør hverdagen vanskelig å mestre.  
Pasienten må ha et rehabiliteringsbehov som ikke krever opphold i institusjon.  
Det må finnes et rehabiliteringspotensiale som innebærer at søker responderer på den trening/stimuli som tjenesten 
inneholder. 
Funksjonsnedsettelsen må ikke være av en slik art at søker må ha trening daglig eller flere ganger pr. dag over lang 
tid, men at tjenesten kan gis som et dagtilbud. 
Det skal utformes klart hovedmål og delmål for rehabiliteringen i samarbeid med bruker.  
Tilbudet skal vurderes fortløpende og avsluttes så snart målsetting er oppnådd. 
 
9.4.5 Administrering av medikament 
Hovedregelen er at brukere bør ta hånd om medisinene sine selv. Bistand til å administrere medisiner (levere resept 
på apotek, hente medisin, istandgjøring og utlevering av ukedosett) kan innvilges når: 

- Bruker har nedsett hukommelse/vurderingsevne. 
- Bruker har betydelig nedsatt funksjonsevne. 
- Bruker er rusavhengig/har rusproblem. 

Ukedosett brukes til de brukere som har ofte endringer i medikamenter, ellers blir multidose igangsatt. Bruker må 
selv kjøre ukedosetter, minimum 3 stykker. 
Multidose er ferdig dosert medisin fra apotek og prioriteres brukt, ukedosett unntaksvis dersom det vurderes mest 
hensiktsmessig. 
Hjemmetjenesten har samarbeid med Skjervøy apotek. 
 
9.4.6 Sårbehandling 
Hovedregel er at sårstell gjøres på legekontoret. 
Det kan utføres sårstell i hjemmet dersom det medfører stort besvær for bruker og komme seg til legekontor, og når 
det foreligger faglig begrunnelse fra lege på at sårstell må utføres av helsepersonell. Sår skal som hovedregel være 
vurdert av lege. 
 
9.4.7 Prøvetaking, undersøkelser, injeksjoner o.l. 
Hovedregel er at prøvetaking gjøres på legekontoret. De tjenester som bruker kan få tilbud om andre steder, vil 
hovedsakelig ikke tilbys. Eksempel er ulike typer blodprøver, injeksjoner som f. eks. B 12, influensavaksine o.l. 
Bruker eller pårørende må bestille drosje for at bruker skal kunne kom seg til lege. Dersom det av helsemessige 
grunner ikke lar seg gjøre at bruker kan få utført disse tjenestene hos lege, må det foreligge en søknad på tjeneste. 
Måling av blodtrykk, puls og blodsukker er undersøkelser som blir gjort som ledd i en observasjon. Dette skal 
begrunnes faglig og være tidsavgrenset. 
 
9.4.8 Omsorg ved livets slutt 
Ved alvorlig sykdom gis det mulighet å gi tjenester slik at den syke kan få dø hjemme, dersom det er et ønske. For at 
dette skal være mulig er det nødvendig at pårørende stiller opp i denne tiden. Det samtales med bruker og 
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pårørende om: Hvordan det skal legges til rette for at bruker kan dø hjemme, og hvilke utfordringer som er/kommer 
for den syke og de pårørende i denne situasjonen. 
 
I disse tilfelle skal følgende vektlegges: 

- Brukeren skal sikres best mulig pleie og stell gjennom færrest mulig personer å forholde seg til. 
- Brukerens ønsker og behov skal så langt som mulig imøtekommes. 
- Sikre at pårørende får nødvendig hjelp og støtte. Det blir avklart samhandling med behandlende sykehus 

og/eller fastlege. 
- Det kan gis tilbud om smerte- og symptomlindrende behandling i samhandling med behandlende lege. 
- Samtale om hva skjer når pasient/bruker er dø. 

 
9.4.9 Medisinsk ansvarlighet 
Ved behov for observasjon, vurdering og oppfølging av medisinsk behandling, skal det alltid foreligge medisinsk 
vurdering fra lege. Dersom dette mangler, skal tildelingskontor/tjenesteyter sørge for at pasienten får nødvendig 
legetilsyn. 
 
9.5 Oppgaver som ikke inngår i tjenesten 

 Brukere som trenger akutt medisinsk/kirurgisk og psykiatrisk behandling, skal henvises til 
spesialisthelsetjenesten av vakthavende lege. 

 Følge til lege og korttidsopphold på sykehjem. 
 Skyss/transport i bil. 

 
9.6 Kva kan bruker forvente av tildelingskontor / tjenesteyter 

 Når søknad er mottatt vil tildelingskontor ta kontakt for avtale om hjemmebesøk eller samtale på 
tildelingskontoret. 

 Dersom det oppstår akutt behov for nødvendig helsehjelp vil hjelpen bli satt i gang og kartlegging vil bli 
utført etterpå. Vedtak fattes så snart som mulig. 

 Bruker får beskjed senest samme dag dersom avtaler må forandres. 
 Tjenesteyter vil samhandle med bruker om utførelse av tjenesten. 
 Tjenesten organiseres på en slik måte at det tilstrebes færrest mulig tjenesteytere, det vil si primærsykepleie. 
 Alle som mottar helsetjenester i hjemmet i mer enn 3 måneder har rett til fri tannbehandling ved offentlig 

tannklinikk. 
 Personalet ikke har anledning til å motta personlige gaver. 

 
§9 i Helsepersonelloven: Helsepersonell må heller ikke motta fra pasient eller bruker gave, provisjon, tjeneste 
eller annen ytelse som har mer enn en ubetydelig verdi. 
 
9.7 Våre forventninger til bruker 

 Gjør seg kjent med innholdet i vedtaket. 
 Bruker må være tilstede i hjemmet og det forutsettes at bruker gir beskjed dersom han/hun ikke er hjemme til 

avtalt tid. 
 Når bruker mottar tjenester i hjemmet blir hjemmet automatisk tjenesteyters arbeidsplass. Det forventes at 

bruker bidrar til å skape en god arbeidsplass for tjenesteyter jf. bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. 
 Det er bruker sitt ansvar at hjemmet er utstyrt med nødvendig og tilpasset utstyr for eksempel neglesaks, 

toalettsaker og temperaturmåler til utføring av arbeidsoppgavene. 
 Bruker må sørge for at veien er fremkommelig og trygg uansett årstid. 
 Det må være lys utendørs slik at det er lett finne fram. 
 God hygiene er viktig for både bruker og tjenesteyter. Det skal det være flytende såpe og tørkepapir 

tilgjengelig. 
 Nødvendig tilrettelegging i boligen aksepteres, f.eks. hjelpemidler, ommøblering. 
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 Når det søkes om bistand til å administrere medisiner må bruker samtykke til at medikamenthandteringen 
forgår i samsvar med ”prosedyre for legemiddelhåndtering til hjemmeboende”. 

 
 
9.8 Praktiske opplysninger 
Det er ikke egenbetaling for helsetjenester i hjemmet. 
Akutte situasjoner kan oppstå slik at oppdrag kan bli forskjøvet. 
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10 Dagaktivitetstilbud 
  
10.1 Lovgrunnlag 
Dagaktivitetstilbud er en del av det kommunale omsorgstilbudet. 
Tildeles med hjemmel i Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 nr. 5 som omhandler sosial, psykososial og medisinsk 
habilitering og rehabilitering eller Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 punkt 6, bokstav b personlig assistanse, 
herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt eller bokstav d som omhandler avlastningstiltak.  
 
10.2 Målsetting 
Møteplass og aktivitetssenter er lokalisert på Røde kors huset, og er et lavterskeltilbud for de ulike brukergruppene 
som har behov for et tilrettelagt dagtilbud. PU har eget dagtilbud, tjenester i dag kjøpes av Kåfjord vekst. Kan være 
formuleringen som står i kriteriene kan brukes 
 
Målsettingen er at tilbudet skal gi de psykisk utviklingshemmede i kommunen et tilpasset arbeids og aktivitetstilbud 
slik at de trives og blir i stand til å kunne delta med samfunnsnyttig arbeid/ syssel / aktivitet ut fra egne 
forutsetninger.  

 Oppleve en strukturert og meningsfull hverdag. 
 Få styrket sin mulighet til å ta del i bestemmelser om egen livssituasjon og framtid. 
 Ivareta behovet for sosial deltaking. 
 Øke mulighetene for integrering i nærmiljøet. 

 
Dagtilbud for demente er et tilbud som gis på Røde Kors Huset annen hver torsdag.  
 
Dagaktivitetstilbud kan: 

 Avlaste omsorgsyter. 
 Bidra til utsettelse av opphold i institusjon. 
 Bidra til en meningsfylt hverdag. 
 Kan utsette tjenester fra hjemme- eller institusjonstjenester. 
 Bidra til økt livskvalitet og redusere risiko for livsstilsykdommer, 

 
10.3 Hvem kan få tjenesten 
All tildeling av tjenester blir gjort på bakgrunn av en kartlegging av funksjonsnivået (IPLOS), etter individuell / 
tverrfaglig vurdering.  

 Brukere med behov å øke evnen til fysisk, psykisk og sosial egenomsorg. 
 Brukere med behov for veiledning/trening/aktivisering og vedlikehold av ferdigheter. 
 Brukere med pårørende som har behov for avlastning.           

Møteplassen er et lavterskeltilbud, og besøkende trenger ikke vedtak for å delta på Møteplassens aktiviteter. Et tilbud 
for å treffes, sosialiseres, felles middag x 1 pr uke. 
 
10.4 Hva kan forventes av tildelingskontor / tjenesteyter 
Det gis et tilpasset og helhetlig tilbud til den enkelte bruker. Brukerne møtes på det nivået de er og det blir tilrettelagt 
slik at den enkelte føler mestring i de arbeidsoppgavene de gjør.  
 
10.5 Våre forventninger til søker 
- At brukere som skal til dagaktivitet er klar til å reise når skyssen kommer fordi transporten skal hente flere.  
 
10.6 Praktiske opplysninger 
Dagtilbudet leier lokaler hos Birtavarre Røde Kors og en del av arealet er felles som stue og kjøkken.. Dette kan gi 
uheldig forstyrrelser for brukerne, som ikke tåler støy. 
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12 Omsorgslønn 
 
12.1 Lovgrunnlag  
Omsorgslønn kan tildeles med hjemmel i Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 og er en ytelse til pårørende eller 
andre frivillige som har et særlig tyngende omsorgsarbeid for personer som har et stort omsorgsbehov på grunn av 
alder, funksjonshemming eller sykdom. Kommunene er pålagt å ha ordningen, men det er ikke en individuell 
rettighet for innbyggerne. Kommunen og den som har behov for tjenestene må vurdere den pårørendes omsorg som 
best og nødvendig. 
 
12.2 Målsetting 
Skal sørge for best mulig omsorg for de som trenger hjelp i dagliglivet og gjøre det mulig for privat omsorgsyter å 
fortsette med omsorgsarbeidet. 
 
12.3 Kriterier for tildeling 

 Kriteriene for tildeling skal kvalitetssikre at tildelingen av omsorgslønn bygger på faglige vurderinger og er i 
samsvar med gjeldende lovverk og forskrifter. 

 Omsorgslønnsordningen tar ikke sikte på å gi de som har særdeles tyngende omsorgsarbeid full lønn for de 
timene de arbeider. 

 Det skal foreligge egensøknad. Søker kan være omsorgsyter eller den hjelpetrengende selv. Det er den som 
yter hjelp som kan tilstås omsorgslønn. 

 Kartlegging foretas som hovedregel etter at det er søkt om hjelpestønad.  
 Den omsorgstrengende må støtte omsorgsgivers søknad om omsorgslønn.  
 Den omsorgstrengende må være hjemmeboende. 
 Den omsorgstrengende må ha et dokumentert hjelpebehov på grunn av sykdom, alder, funksjonshemming 

eller andre årsaker.  
 Det skal foreligge et tidsestimat fra søker med døgn og ukeplan. Omfang av hjelpen som ytes kartlegges. 
 Etter kartleggingen skal det fremgå for voksne at det foreligger et særlig tyngende omsorgsarbeid for at 

omsorgslønn kan være et aktuelt hjelpetiltak. For barn skal det framgå at omsorgen klart overstiger vanlig 
omsorg for barn på samme alder. 

 Det er en forutsetning at søker utfører omsorgsarbeid som ellers ville høre inn under helse- eller 
omsorgstjenesten i kommunen. Den hjelpetrengende skal tilfredsstille kriteriene for innvilgelse av praktisk 
bistand og /eller hjemmesykepleie. 

 
12.4 Vurdering 
Den omsorgstrengende må ha et omfattende og varig omsorgsbehov og omsorgsarbeidet må være særlig tyngende. 
Følgende skal vurderes: 

 Omfang av tjenesteyting angitt i timer pr. mnd. 
 Grad av fysisk/psykisk belastende omsorgsarbeid sett i forhold til normalsituasjon. 
 Graden av nattarbeid – avbrudd i søvn. 
 Hvordan omsorgsarbeidet er fordelt over tid, i perioder eller hele tiden. 
 Om omsorgsarbeidet har vart over lang tid, eller er forventet å vare. 
 Om omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid. 
 Om søker har omsorg for mer enn 1 person. 
 Om søker har omsorgsplikt. Kun foreldre har omsorgsplikt for mindreårige barn. De vil kun være aktuelt 

med omsorgslønn dersom omsorgen klart overstiger vanlig omsorg for barn på samme alder. 
 Inntektstap er ikke vilkår for tildeling av omsorgslønn. God betalingsevne skal heller ikke brukes som årsak 

til avslag. 
 Omsorgslønn må vurderes opp mot andre tjenester og tiltak som kan avlaste omsorgsgiver i det tyngende 

omsorgsarbeidet. 
 Søker skal i begrenset grad kunne nyttiggjøre seg annen form for hjelp eller fast avlastning. 
 Omsorgen skal ytes store deler av døgnet, og gi søker begrenset mulighet til fritid. 
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 Omsorgsgiver må være vurdert til å være egnet og kompetent til omsorgsarbeidet både av den 
omsorgstrengende og kommunen i det enkelte tilfelle. 

 Det skal foreligge søknad om hjelpestønad. 
 
12.5 Omfang og begrensninger 

 Omsorgslønn skal tildeles med utgangspunkt i den faktiske omsorgsbelastningen, og i antall timer pr uke 
som finnes rimelig. 

 Tilkjent hjelpestønad og annen form for reell avlastning skal komme til fratrekk ved utmåling. 
 Omsorgslønn skal bare unntaksvis tildeles omsorgsgivere for barn under skolealder. 
 Inntektstap er ikke noe vilkår for å få omsorgslønn. Det vil si at kommunen ikke skal ta stilling til søkers 

økonomi i vurderingen av omsorgslønn. 
 Vedtak på omsorgslønn innvilges for en tidsperiode og revurderes fortløpende. 
 Mottaker av omsorgslønn plikter å melde fra til Kåfjord kommune ved endring i pleie og 

omsorgsforholdet. 
 Ved midlertidig opphør i omsorgsytingen, for eksempel pga. sykehusopphold, utover 1 uke, stoppes 

utbetalingen. 
 
12.6 Avlønning 

 Det skal inngås avtale om et bestemt arbeid av forbigående art, som et oppdrag mellom omsorgsgiver og 
kommune. 

 Avlønning skal skje etter til enhver tid gjeldende lønnsplassering/ timelønn for assistenter i Kåfjord 
kommune. Lønnes fra søknadsdato. 

 Omsorgslønn er skattepliktig inntekt, og gir rett til pensjonspoeng etter Lov om folketrygd (omsorgspoeng). 
 Det skal inngås omsorgskontrakt hvor vilkår for avlønning skal framgå. 

 
12.7 Klage 

 Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms. 
 Eventuell klage rettes til Pleie- og omsorgstjenesten ved saksbehandler. 
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13 Avlastning i kommunal bolig eller privat hjem 
 
13.1 Lovgrunnlag 
Avlastning er lovpålagt med hjemmel i Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 punkt 6, bokstav d, avlastningstiltak. 
 
13.2 Målsetting 
Omsorgsyter får avlastning slik at omsorgen for den omsorgstrengende fortsatt kan ivaretas i hjemmet. 
 
13.3 Hvem kan få tjenesten 

 Personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. 
 Omsorgsbehovet er slik at den omsorgstrengende ikke kan være alene hele eller deler av døgnet og gir 

begrenset mulighet til påtrengende nødvendig og regelmessig ferie og fritid. 
 Omsorgsbehovet kan være av fysisk, psykisk eller sosial karakter og det må medføre større behov for hjelp 

enn det som normalt forventes til alder (gjelder spesielt barn). 
 Den omsorgstrengende må være hjemmeboende eller midlertidig oppholde seg i kommunen. 
 Den omsorgstrengende må ha et omfattende og varig omsorgsbehov, og som i hovedsak ivaretas av privat 

omsorgsgiver. 
 
13.4 Tjenestens innhold 

 Avlasting kan gis i avlastningsbolig, privat bolig eller hjemme hos den omsorgstrengende. 
 Avlastning kan være på dagtid, kveld eller natt. 
 Det gis tilpasset hjelp til den omsorgstrengende etter faglig og individuell vurdering. 
 Avlastning vurderes opp mot andre tjenester og tiltak som kan avlaste omsorgsgiver i det tyngende 

omsorgsarbeidet. 
 
13.5 Hva kan forventes fra tildelingskontor / tjenesteyter 

 Helhetlig behov for hjelp kartlegges sammen med søker og den omsorgstrengende. 
 Tidfestet plan for avlastningen utarbeides.  
 Ved privat avlasting skal denne følges opp av pleie- og omsorgstjenesten. 

 
13.6 Våre forventninger til bruker/foresatte 

 Gjør seg kjent med innholdet i vedtaket. 
 Er selv ansvarlig for verdisaker/gjenstander som medbringes. 
 Gir oss nødvendige opplysninger om omsorgsbehovet. Eventuelt fullmakt til innhenting av nødvendige 

opplysninger slik at behov for hjelp blir ivaretatt. 
 
13.7 Kommunale vilkår 

 Pårørende/omsorgsyter må ta imot tilbud om tekniske hjelpemidler. 
 Foreldrenes omsorgsplikt overfor mindreårige barn skal medregnes før arbeidet kan anses å være omfattende 

og særskilt tyngende. 
 Den som mottar avlastning må ha med seg nødvendig personlig utstyr, medisiner og hjelpemidler som 

brukes daglig. 
 Tjenesten omfatter ikke transport. 

 
13.8 Praktiske opplysninger 
Det er ingen egenbetaling for avlastning. 
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14 Avlastning i institusjon 
 
14.1 Lovgrunnlag 
Avlastning er lovpålagt med hjemmel i Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 punkt 6, bokstav d, avlastningstiltak. 
 
14.2 Målsetting 
Pleietrengende som bor hjemme kan få et opphold på institusjon i et tidsbegrenset tidsrom slik at de som har den 
daglige omsorgen kan få avlastning. 
 
14.3 Hvem kan få tjenesten 
De som vurderes å ha tyngende omsorgsarbeid. 

 Personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. 
 Omsorgsbehovet er slik at den omsorgstrengende ikke kan være alene hele eller deler av døgnet og gir 

begrenset mulighet til påtrengende nødvendig og regelmessig ferie og fritid. 
 Omsorgsbehovet kan være av fysisk, psykisk eller sosial karakter og det må medføre større behov for hjelp 

enn det som normalt forventes til alder (gjelder spesielt barn). 
 Den omsorgstrengende må være hjemmeboende eller midlertidig oppholde seg i kommunen. 
 Den omsorgstrengende må ha et omfattende og varig omsorgsbehov, og som i hovedsak ivaretas av privat 

omsorgsgiver. 
 
14.4 Tjenestens innhold 
Tidsavgrenset opphold i institusjon for den som er pleietrengende. Inneholder pleie- og omsorg for ivaretakelse av 
grunnleggende behov, men ikke utredning, behandling og rehabilitering. 
 
14.5 Hva kan forventes fra tjenesteyter 

 All pleie og omsorg gis i samarbeid med autorisert helsepersonell. 
 Legemiddelhandtering utføres av autorisert helsepersonell etter foreskriving av lege. 
 Tilbud om å delta på sosiale aktiviteter på institusjonen. 

 
14.6 Våre forventninger til bruker 

 Gjør seg kjent med innholdet i vedtaket. 
 Tar kontakt ved behov for informasjon, råd, veiledning og evt. ved klage. 
 Den enkelte bruker utfører selv det han/hun mestrer. 
 Tar med seg egne legemidler og medisinsk utstyr. 
 Tar selv ansvar for eventuelle verdisaker som tas med. Dette bør begrenses. 
 Sørger for at private klær er navnemerket. 
 Sørger for transport og betaling for den til og fra avlastningsoppholdet. 

 
14.7 Praktiske opplysninger 
Det er ingen egenbetaling for avlastningsopphold. 
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8 Utleiebolig for vanskeligstilte etter Helse- og omsorgstjenesteloven 
 
Forvaltes av pleie og omsorgstjenesten 
 Helse- og omsorgstjenesteloven  

§ 3-7 Boliger til vanskeligstilte. Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan 
ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for 
dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre årsaker. 

 
Forvaltes av NAV 

 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen NAV 
 § 15 Boliger til vanskeligstilte. Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger 
til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. 
27. Midlertidig botilbud. Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv. 
Nødbolig (Akutte situasjoner, brann, utkastelse). 
Midlertidig botilbud – skal ikke vare over tid 

 
NB: Det følgende retter seg mot brukere som søker om/får tildelt tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven. 
 
8.1 Lovgrunnlag 
Dette er ikke en lovpålagt oppgave for kommunen og dermed har ingen lovkrav på denne type bolig, men kommunen 
er pålagt å medvirke til boliger for vanskeligstilte, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7. Tildeling forutsetter 
ledighet i bolig. Vedtak om tildeling av bolig er å betrakte som et enkeltvedtak og kan påklages i henhold til 
Forvaltningsloven § 28. Leieforholdet reguleres av husleieloven. 
 
8.2 Målgruppe/målsetting 
Vanskeligstilte på boligmarkedet med hjelpe- og vernetiltak til dem som trenger det på grunn av alder, 
funksjonshemming eller av andre årsaker. Søkere må være bosatt i kommunen, eller bosette seg i kommunen senest 
ved inngåelse av leieavtale. 
 
8.3 Kriterier for tildeling av bolig 
Søker har ett eller flere hjelpebehov og mottar tjenester fra helse- og omsorgstjeneste på grunn av alder eller 
funksjonshemminger, og som ikke selv kan ivareta sine interesser i boligmarkedet. 
 
Vanskeligstilt på boligmarkedet, dvs.:  

 Greier ikke selv å skaffe og/eller opprettholde en tilfredsstillende bosituasjon, og som heller ikke har fått 
noen form for hjelp.  

 Har fått noe hjelp til å skaffe og/eller opprettholde en tilfredsstillende bosituasjon, men har likevel ikke 
kommet seg ut av en vanskelig bosituasjon 

 
8.4 Praktiske opplysninger 

 Boligene er gjennomgangsboliger og leietiden er maksimalt 3 år 
 Leieforholdet kan i leietiden sies opp av begge parter med 3 mnd. frist. 
 Boforholdet reguleres gjennom Husleieloven, og det skrives husleiekontrakt. 
 Husleie etter gjeldende regulativ, vedtatt av kommunestyret. 
 Leieforholdet følges opp av eiendomsavdelingen.  

 
 
8.5 Våre forventninger til søker 

 Søknad sendes Kåfjord kommune ved pleie- og omsorgstjenesten. 
 Vi forventer at vi får nødvendige opplysninger med betydning for saken, eventuelt fullmakt til innhenting av 

andre relevante opplysninger før tildeling.  
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8.6 Behandling av søknad 
Søknadene blir fortløpende vurdert og de søkerne som fyller kravene vil få tildelt bolig dersom det er ledig bolig. 
Søker vil bli skriftlig underrettet om søker får stå på venteliste eller får avslag på dette. Ventelisten er uprioritert, da 
det ved hver tildeling foretas en behovsvurdering. 
 
11 Omsorgsbolig / bolig for heldøgns omsorg og pleie(HDO) 
 
11.1 Lovgrunnlag 
En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset brukere som har en funksjonsnedsettelse slik at omsorgsbehovet ikke 
kan ivaretas i eget hjem eller bolig. Tildelt bolig er å betrakte som beboerens eget hjem.  
Dette er ikke en lovpålagt oppgave for kommunen og dermed har ingen lovkrav på denne type bolig, men kommunen 
er pålagt å medvirke til boliger med særlig tilpasning og hjelpe- vernetiltak, i henhold til Helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-7. 
Positivt vedtak (tildeling) forutsetter ledighet i bolig eller ledighet fra et gitt tidspunkt som fremgår i vedtaket. 
Vedtak om tildeling av omsorgsbolig er å betrakte som et enkeltvedtak og kan påklages i henhold til 
Forvaltningsloven § 28. Leieforholdet reguleres av husleieloven.  
 
11.2 Generelt 
En omsorgsbolig er en fellesbetegnelse på boliger som i sin utforming har ulike tilpasninger, som skal bidra til at 
beboeren i større grad skal kunne mestre sin hverdag på en tilfredsstillende måte. En omsorgsbolig er en bolig som er 
tilrettelagt for orienterings- og bevegelseshemmede, og er å betrakte som beboerens private hjem. 
Omsorgsbolig er ikke kontinuerlig bemannet med helsepersonell, men avhengig av type bolig kan denne ha tilgang 
til helsepersonell hele døgnet etter behov og tildelt tjeneste, slik at beboere får tildelt andre kommunale tjenester på 
individuell basis som andre hjemmeboende. Beboere med behov for hjelpetiltak som fyller vilkår for tjenester 
tildeles disse gjennom egne enkeltvedtak. Dette innebærer at det søkes om og treffes enkeltvedtak i forhold til den 
enkelte tjeneste. Omsorgsbolig tildeles av omsorgstjenesten 
 
Fra Rundskriv I-27/97, H - 24/97 B - Omsorgsbolig – en veileder, finner vi følgende føringer: 
"Pleie- og omsorgstjenester må gis etter brukerens behov, og så lenge som mulig i brukerens ordinære bolig. Mangel 
på livsløpsstandard i egen opprinnelig bolig vil likevel kunne føre til at brukeren på et visst tidspunkt må ta ansvar 
for å flytte til bolig som er tilrettelagt for at han/hun skal kunne motta slike tjenester. Hvilket behovsnivå mennesker 
må ha før de kan få tilbud om omsorgsbolig, vil bl a påvirkes av kommunens dekningsgrad når det gjelder 
omsorgsboliger. Samlet betyr dette at omsorgsboliger skal kunne være et tilbud til mennesker med et omfattende 
behov for pleie og omsorg." 
 
11.3 Målsetting 
Beboeren skal ha et mest mulig selvstendig liv og kunne motta heldøgns omsorgstjenester etter behov i en bolig 
tilrettelagt for heldøgns omsorg (HDO).  
 
11.4 Kriterier for tildeling av omsorgsbolig / HDO  
Søker har en helsesvikt, og / eller er fysisk / psykisk funksjonshemmet, og dagens bolig er lite funksjonell. IPLOS 
brukes som en del av vurderingen. 

 Boligen kan påføre ny-, eller videreutvikle en allerede eksisterende helsesvikt 
 Boligen gir lite rom for/mulighet for mobilisering og utnyttelse av fasiliteter 
 Boligen gir lite rom for/mulighet for utnyttelse av egenomsorgsressurser 
 Boligen har liten mulighet for tilrettelegging ved hjelp av tekniske hjelpemidler/innretninger 
 Boligsituasjonen øker omsorgsbehovet, og dermed overforbruk av personalressurser 
 Boligsituasjonen gir vanskelige arbeidsforhold for hjelpepersonell 
 Boligens eierforhold, beliggenhet og utforming gjør det uaktuelt å iverksette tiltak med hensyn til forbedring/ 

rehabilitering eller krav/behov for kort responstid. 
 Søker har behov for tilrettelagt bolig i forhold til funksjonshemming slik at søker kan opprettholde evne til 

selvhjelp og dermed ha mindre behov for hjelp. 
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Søker må fylle minst ett av vilkårene for tilrettelagt bolig, som er beskrevet over. 
Omsorgsboliger er ulike med hensyn til utforming og tilgang på tjenester og hjelpetiltak. Dette innebærer at det ved 
tildeling, ut fra kjennskap til den enkelte bolig, foretas en vurdering av søkerens behov opp mot den enkelte boligs 
utforming og tilgang til tjenester og hjelpetiltak. 
 
11.5 Praktiske opplysninger 

 Boforholdet reguleres gjennom Husleieloven, og det skrives husleiekontrakt. 
 Husleie etter gjeldende regulativ, vedtatt av kommunestyret. 

 
11.6 Våre forventninger til søker 

 Søknad og medisinske opplysninger sendes omsorgstjenesten. 
 Vi forventer at vi får nødvendige opplysninger, eventuelt fullmakt til innhenting av andre relevante 

opplysninger før tildeling.  
 Søker gjør seg kjent med innholdet i vedtaket. 

 
11.7 Praktiske opplysninger 
Positivt vedtak forutsetter ledig bolig.  
 
Utfyllende saksbehandlingsregler  
Når den som er tildelt omsorgsbolig flytter ut eller faller fra: 
Dette er utfyllende regler for den situasjon som oppstår dersom gjenboende ektefelle/partner ønsker å tre inn i 
husleieavtalen fordi den som er tildelt leilighet flytter til sykehjem eller faller fra. 
Dersom den gjenboende ikke er pleietrengende, kan vedkommende tilbys leilighet for en tidsbegrenset periode. 
Varigheten på ”periode” kan med rimelighet anses inntil 6 mndr til ny bolig er funnet enten privat eller med 
kommunens bistand. 
Dersom den gjenboende oppfyller kriteriet om at ”tilrettelagt bolig og lettere tilgang på heldøgns tilsyn/pleie vil 
bedre vedkommende sin mulighet for fortsatt bo i egen bolig”, vil vedkommende kunne bli tildelt enten den aktuelle 
boligen eller annen omsorgsbolig.  
Dersom den gjenboende selv har pleiebehov, tildeles vedkommende omsorgsbolig. Hvorvidt det skal være den 
aktuelle eller en annen omsorgsbolig vil måtte bli vurdert ut fra om andre søkere med vesentlig større behov etter 
administrasjonens faglige vurdering bør tildeles boligen. 
 
Klage: 
Avslag kan påklages jf. Forvaltningslovens § 28. 
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15 Korttidsopphold i institusjon 
 
15.1 Lovgrunnlag 
Med korttidsopphold menes et tidsavgrenset opphold i institusjon gitt som døgnopphold, dagopphold eller 
nattopphold. Korttidsopphold i institusjon er lovpålagt med hjemmel i Helse- og omsorgstjenesteloven §§3-, 3-2 
punkt 6, bokstav c, plass i institusjon. Korttidsopphold kan tildeles for rehabilitering, observasjon og medisinsk 
vurdering som ikke krever sykehusinnleggelse, Opphold kan bli forlenget til man mener potensialet et nådd og andre 
tiltak må iverksettes. Ved opphold utover 60 døgn pr kalenderår blir det regnet som langtidsopphold i forhold til 
egenbetaling, jfr Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester § 6. 
 
15.2 Målsetting  

 Tjenesten skal benyttes for å utrede tjenestemottakers evne til egenomsorg og vurdere behov for fremtidige 
tjenester/ tjenestenivå. 

 Tjenesten benyttes i en avgrenset periode for tjenestemottakere som på grunn av sykdom / endring i 
funksjonsnivå trenger omfattende tilsyn og hjelp. 

 Bruker skal kunne fortsette å bo i egen bolig. 
 Bruker skal kunne fungere på et lavere omsorgsnivå enn institusjon. 
 Behov for langtidsopphold i institusjon utsettes. 
 Bruker opprettholder og / eller igjenopptrener funksjoner. 
 Forebygge langtidsopphold i institusjon. 
 Medisinsk utredning og / eller behandling. 
 Rehabilitering. 
 Forebygging og lindring av fysiske og psykiske symptomer. 

 
15.3 Hvem kan få tjenesten 
Pasienter som for en tidsavgrenset periode trenger: 

 døgnkontinuerlig observasjon,  
 vurdering,  
 pleie,  
 behandling,  
 tilsyn og / eller opptrening / rehabilitering 
 omsorg ved livets slutt.  

 
Det vil bli vurdert om nødvendig helsehjelp kan gis på en faglig forsvarlig måte i hjemmet. Ved behov for 
observasjon og vurdering må det først avklares om behovet er av en slik art at nødvendig helsehjelp må ytes av 
spesialisthelsetjenesten. 
 
15.4 Tjenestens innhold 

 Brukerne får individuell observasjon, pleie, behandling, og veiledning, der målet er at de skal greie mest 
mulig selv. 

 Medisinsk behandling og pleie ved sykdom. 
 Det ytes tverrfaglig oppfølging fra bl.a. lege, fysioterapeut og ergoterapeut. Tilsynslege kan henvise til 

fysioterapeut og spesialisthelsetjeneste ved behov. 
 Legge til rette for at bruker har nødvendige hjelpemidler. 
 Vurdering av tilstand og funksjonsnivå med tanke på behandling, tiltak og fremtidige omsorgsbehov. 
 Etterbehandling fra sykehus. 
 All pleie og omsorg gis i samarbeid med autorisert helsepersonell. 
 Legemiddelhåndtering utføres av autorisert helsepersonell etter foreskrivning av lege. 
 Tilbud om å delta på sosiale aktiviteter ved institusjonen. 
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 Pasienter med behov for langvarig og koordinerte tjenester, skal få tilbud om å få utarbeidet en individuell 
plan jf. Lov om pasientrettigheter § 2-5, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-1, individuell plan. 

 Fri transport til behandling hos spesialisthelsetjenesten. 
 Pleie og omsorg ved livets slutt. 
 Tidsbegrenset opphold blir ikke automatisk et langtidsopphold selv om behovet for hjelp øker. Forlenging av 

opphold skjer etter en tverrfaglig vurdering. 
 Fri transport til behandling hos spesialisthelsetjenesten. 

 
15.5 Hva kan forventes fra tildelingskontor / tjenesteyter 

 All tildeling av tjenester blir gjort med bakgrunn i kartlegging av brukerens ressurser og behov, etter 
individuell / tverrfaglig vurdering. Målsetting med oppholdet blir nedsatt sammen med bruker. 

 Det blir sendt ut skriftlig vedtak med målsetting, beskrivelse av tjenesten og informasjon om institusjonen. 
 Betaling for tjenesten vil fremgå av vedtaket. 
 Kontakt med andre tjenesteområder blir vurdert ved behov. 

 
15.6 Hva forventes av bruker 

 Gjør seg kjent med innholdet i vedtaket. 
 Tar kontakt ved behov for informasjon, råd, veiledning og evt. ved klage. 
 Den enkelte bruker utfører det han / hun mestrer selv. 
 Tar selv ansvar for verdisaker som tas med til institusjonen. Dette bør begrenses. 
 Sørger for at private klær er merket. 
 Sørger selv for transport og betaling til og fra institusjonen. 

 
15.7 Praktiske opplysninger 
Egenandel for oppholdet kreves i henhold til ”Forskrift om egenandel for helse.- og omsorgstjenester.  Betalingssats 
fastsettes årlig i forbindelse med statsbudsjett. Kommunen har adgang til å ta betaling for korttidsopphold og dag- 
eller nattopphold fra første dag. 
Har beboeren hatt flere korttidsopphold kan kommunen kreve egenandel etter § 3 når vedkommende har vært på 
institusjon i minst 60 døgn pr. kalenderår. 
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16 Langtidsopphold i sykehjem 
 
Langtidsopphold i sykehjem er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven 3-2 punkt 6, bokstav c, og etter 
Pasientrettighetsloven § 2-1a Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste. 
 
16.1 Målsetting 
Oppholdet skal ivareta behovet for heldøgns pleie og omsorg. 
 
16.2 Hvem kan få tjenesten 
Grundig kartlegging og vurdering må utføres for å komme frem til om langtidsopphold er riktig omsorgsnivå for den 
enkelte.  

 Bruker som har fått alle andre alternative tjenester vurdert, prøvd ut, eller der er ikke funnet hensiktsmessig.  
 Bruker med somatisk helsesvikt og/eller demensdiagnose som gir behov for omfattende medisinsk 

behandling som ikke kan ytes i hjemmet. 
 Bruker med omfattende døgnkontinuerlig behov for pleie og omsorg, som ikke kan oppfylles tilstrekkelig i 

eget hjem eller annen tilpasset bolig.  
 Bruker som er varig ute av stand til å ivareta egen helse, og ute av stand til å mestre dagliglivets gjøremål på 

grunn av mentalt eller fysisk funksjonstap.  
 
16.3 Tjenestens innhold 
Formålet med langtidsopphold er å sikre behov for heldøgns pleie og omsorg. 
 
16.4 Hva kan forventes fra tildelingskontor / tjenesteyter 

 Behov for hjelp blir kartlagt sammen med pasienten. 
 Tildeling av tjenesten med bakgrunn i relevant kartlegging, etter individuell / tverrfaglig vurdering. 
 Skriftlig vedtak, tjenestebeskrivelse og en orientering om vederlag for opphold i institusjon blir utsendt. 

Vederlagsberegningen blir utført av tildelingskontoret. 
 Revurdering av tilbudet ved endring i funksjonsnivå. 

 
16.5 Hva forventes av bruker / pårørende 

 Gir nødvendige opplysninger i henhold til «Vederlag for opphald i institusjon». 
 Gjør seg kjent med innholdet i vedtaket, tjenestebeskrivelsen og orienteringen om vederlag for oppholdet. 
 Tar kontakt ved behov for informasjon, råd, veiledning og evt. klage. 
 Den enkelte pasient utfører selv det hun / han mestrer. 
 Forståelse for at vedtaket kan endres ved endring av funksjon. 
 Er selv ansvarlig for verdisaker/ gjenstander som tas med til institusjon. 
 Sørger for at klær er navnemerket. 

 
16.6 Kommunale vilkår 
Alle tjenester for tildeling av pleie- og omsorgstjenester av praktisk og personlig hjelp, samt opplæring i heimen, skal 
være vurdert. Med dette menes at helsetjenester i hjemmet, praktisk bistand, korttidsopphold, dagtilbud, og /eller evt. 
avlastning er vurdert som ikke hensiktsmessig før langtidsopphold i institusjon blir innvilget. 
Spesielt for langtidsopphold i somatisk avdeling:  
 

 Pasienten har en alvorlig somatisk helsesvikt som gir et omfattende behov for medisinsk behandling, pleie 
og omsorg på døgnbasis. 

 
Spesielt for langtidsopphold i skjermet enhet: 

 Pasienten har en demensdiagnose som har ført til et omfattende behov for pleie og omsorg i avdeling som er 
spesielt tilrettelagt for demente.  
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16.7 Praktiske opplysninger 
Egenandel for oppholdet kreves i hht. Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester § 1-3.  For 
langtidsopphold kan krav om egenandel først gjøres gjeldende etter en måned regnet fra innflyttingsdato. Ved 
flytting direkte fra annen institusjon eller privat forpleining skal tiden for opphold i denne institusjon mv. medregnes. 
Plikten til å yte egenandel gjelder til og med den dag institusjonsoppholdet opphører. jf. Helse- og 
omsorgstjenesteloven § 11-2.  
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17 Individuell plan og koordinator 
 
17.1 Lovgrunnlag 
Individuell plan og koordinator er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-1 Individuell plan og § 7-2 
Koordinator, og i Pasientrettighetsloven § 2-5 Rett til individuell plan. 
 
17.2 Målsetting 
Pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester får tildelt koordinator og utarbeidet en 
individuell plan dersom de selv ønsker det. 

 Koordinator skal sørge for oppfølging av den enkelte pasient/bruker og sikre samordning av tjenestetilbudet. 
 Koordinator skal utarbeide en individuell plan for de aktuelle tjenestene, dersom pasient/bruker ønsker det 

og påse at planarbeidet koordineres. 
 
17.3 Hvem kan få tjenesten 
Pasienter /brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester.  
Med koordinerte tjenester menes at behovet må gjelde to eller flere helse- og omsorgstjenester fra forskjellige 
tjenesteytere og at tjenestene bør sees i sammenheng. 
 
17.4 Tjenestens innhold 

- Koordinator skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient/bruker.  
- Koordinator skal sikre samordning og samarbeid av tjenestetilbudet.  
- Utarbeide individuell plan dersom pasienten eller brukeren ønsker det. 

 
17.5 Hva kan forventes fra tildelingskontor/tjenesteyter 
Helse personell skal snarest mulig gi melding om pasientens og brukerens behov for individuell plan og 
koordinator, jf. Helsepersonell-loven § 38 a 
Det samme gjelder annet personell som yter helse- og omsorgstjenester etter helse- og 
omsorgstjenesteloven § 2-1. 
Tildelingskontoret har ansvar for å igangsette kartlegging av tjenestebehovet, saksbehandle 
søknad/henvendelsen og sende ut brev om tildelt tjeneste til pasient/bruker. 
Tildelingskontoret sørger for at koordinator blir utnevnt og at individuell plan blir utarbeidet. 
 
17.6 Hva forventes av bruker/pårørende 

 Bruker eventuelt i samarbeid med pårørende gir samtykke til at det utnevnes koordinator og/eller 
utarbeiding av individuell plan. 

 Samarbeider med koordinator og ved utarbeiding av individuell plan. 
 Gir beskjed til koordinator ved eventuelle endringer i tjenestebehovet/oppfølging. 

 
 
17.7 Kommunale vilkår 
Koordinator skal ikke oppnevnes uten pasienten/brukerens samtykke, det samme gjelder for utarbeidelse av 
individuell plan. Jfr. § 17 i Forskrift om Habilitering, rehabilitering, individuell plan, koordinator. 
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17.8 Praktiske opplysninger 
Ved utnevning av koordinator og utarbeidelse av individuell plan er det ofte et nært samarbeid med andre 
helsetjenester som f. eks helsesøster, lege, fysioterapeut, ergoterapeut, spesialisthelsetjenesten mm. 
 
17.9 Innhold i individuell plan 
Innhold i individuell plan jamfør «Forskrift om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator» 
§ 19. 
 
«Den individuelle planens innhold og omfang skal tilpasses behovene til den enkelte pasient eller bruker. 
Det skal under utarbeidelse av planen tas hensyn til vedkommendes etiske, kulturelle og språklige 
forutsetninger. Planen skal innholde følgende hovedpunkter: 
 
a) En oversikt over pasientens og brukerens mål, ressurser og behov for tjenester 
b) En oversikt over hvem som deltar i utarbeidelse av planen 
c) En angivelse over hvem som er koordinator 
d) En oversikt over hva pasient og bruker, tjeneste- og bidragsyter og eventuelt pårørende vil bidra med i 

planarbeidet 
e) En oversikt over hvilke tiltak som er aktuelle og omfanget av dem, og hvem som skal ha ansvaret for 

disse 
f) En beskrivelse av hvordan tiltakene skal gjennomføres 
g) En angivelse av planperioden og tidspunkt for eventuelle justeringer og revisjoner av planen 
h) Pasientens og brukerens samtykke til at planen utarbeides og eventuelt samtykke til at deltakere i 

planleggingen gis tilgang til taushetsbelagte opplysninger 
i) En oversikt over nødvendige eller ønskelig samarbeid med andre tjenesteytere, institusjoner og etater.» 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2016/106 -72 

Arkiv: X53 

Saksbehandler:  John Johansen 

Dato:                 22.02.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
20/19 Formannskap 01.03.2019 
18/19 Kåfjord kommunestyre 23.04.2019 

 

Finansiering av skredsikring i Olderdalen 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Orientering 
2 201500919-121 Møtereferat Kåfjord kommune 2556876_3_1 

 
 

Saksprotokoll i Formannskap- 01.03.2019  

Behandling: 
Ordfører Svein O. Leiros redegjorde for sak. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommune bevilger kr. 430.000,- til skredsikring i Olderdalen for 2019. 
2. Beløpet utgiftsføres på konto 04000 6965 315. 
3. Investeringen finansieres ved kompensasjon for merverdiavgift samt låneopptak. 
4. Rådmannen gjennomfører budsjettregulering. 

 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 

5. Kåfjord kommune bevilger kr. 430.000,- til skredsikring i Olderdalen for 2019. 
6. Beløpet utgiftsføres på konto 04000 6965 315. 
7. Investeringen finansieres ved kompensasjon for merverdiavgift samt låneopptak. 
8. Rådmannen gjennomfører budsjettregulering. 
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Saksopplysninger og vurdering 
Kostnadsøkning for skredsikring 
Skredsikringen i Olderdalen og på Samuelsberg blir betydelig dyrere enn forutsatt i 
tiltaksplanene 11030 og 11042. Det har vært svært utfordrende å følge opp disse tiltakene i 
forhold til budsjett og finansiering. Merarbeid, økte kostnader og forsinkelser er varslet sent til 
kommunen. Konkrete tall på økte kostnader for kommunen er gjerne kommet inn i etterkant av 
at kostnadene er påløpt. 
Opprinnelig var kostnadene for Skredsikringen i Olderdalen beregnet til kr. 9.700.000,- kr 
+mva. Denne ble justert til kr. 12.500.000,- +mva. i rapport av 29.8.2016. Denne summen ble 
lagt til grunn i kommunestyrevedtak 85/16 den 3.11.2016, da utbygging ble vedtatt og 
distriktsandel fastsatt. 
Distriktsandelen for kommunen skulle ut fra dette være kr. 2.500.000,- +mva. (3.125.000,- inkl. 
mva.), totalt for skredsikringa i Olderdalen.  
 
I begynnelsen av september 2018 ble kommunen gjort oppmerksom på at det ville bli behov for 
mer masser til skredsikringa i Olderdalen enn tidligere beregnet. I byggemøte den 18.9.2018 ble 
det nevnt at kostnadene ville øke, og at økonomi skulle opp som eget punkt i påfølgende møte. 
 
I epost til NVE den 24. september 2018 ble det herfra spurt om det varslede behovet for mer 
masser til skredsikringa i Olderdalen var avklart, og om det tidligere varslede behovet på 40.000 
m3 til skredsikringa på Samuelsberg i lager på Løkvoll var tilstrekkelig. NVE sier da i epost den 
25. september at det vil være behov for 4.500m3 mer steinmasser enn opprinnelig beregnet til 
Olderdalen, og i påfølgende epost den 27. september at det ville være behov for 50.000m3 i lager 
på Løkvoll til skredvollen på Samuelsberg. For Samuelsberg betød dette et behov på 10.000m3 
mer enn tidligere beregnet. 
 
I byggemøte 23. oktober 2018 kom det fram at totalt massebehov i Olderdalen ville bli 5.500m3 
mer enn opprinnelig beregnet, og altså 1000m3 mer enn varslet 25. september. Videre ble det 
orientert om at kostnadene for skredsikringa i Olderdalen pr. 1. oktober 2018 var kommet opp i 
12.480.000,- kr +mva. Det betød at man allerede i begynnelsen av oktober 2018 hadde pådratt 
seg like mye kostnader som prosjektet totalt var beregnet til. Det gjensto da mye arbeid. 
Kommunen ble muntlig gjort oppmerksom på at kostnadene med skredsikringen i Olderdalen og 
på Samuelsberg ville bli betydelig høyere enn opprinnelig beregnet. 
 
På bakgrunn av varselet om kostnadsøkningene med skredsikringsprosjektene ble det holde et 
møte mellom rådmannen og NVE den 26. oktober. I dette møte ble det enighet om at NVE 
skulle ta alle økte kostnader med skredsikringen på Samuelsberg, og kommunen skulle ta 
distriktsandelen av de faktiske kostnadene i Olderdalen. Endelige kostnader var da ennå ikke 
avklart, og vi mottok ikke slik avklaring fra NVE før i skriv av 16.01.2019. 
 
 
NVE - budsjettendringer for skredsikring 
NVE har sendt 2 skriv til kommunen datert 16.1.2019. Det ene om budsjettendring for 
skredsikring i Olderdalen, og det andre om budsjettendring for skredsikring på Samuelsberg. 
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Samuelsberg 
For Samuelsberg var totalkostnadene i 2015 beregnet til kr. 9.000.000,- +mva. Indeksregulerte 
er kostnader i forhold til 2015 nå kr. 9.626.339,- +mva. Dette gir en kommunal distriktsandel på 
totalt kr. 1.925.268,- +mva (kr. 2.406.585,- inkl. mva.) Møtereferatet fra 26.10.2018 viser til at 
ny kalkyle for totalkostnadene med skredsikringen på Samuelsberg er kr. 17.000.000,-. 
I skrivet sier NVE videre at per 16.01.19 har kommunen betalt kr. 837.583,- i distriktsandel. Det 
betyr at gjenstående distriktsandel for Samuelsberg er kr. 1.087.685,- +mva. (kr. 1.359.606,25 
inkl. mva.). For Samuelsberg er det budsjettert med kr. 1.800.000,- til skredsikring for 2019. I 
tillegg til distriktsandel vil det være behov for å finansiere oppkjøp av arealet ved skredvollen. 
Det meste av arealet her måtte eksproprieres. Prisen for ekspropriert arealet ble fastsatt til 1,50 
kr/m2. Endelig kjøpesum inklusiv gebyrer vil ikke være klar før arealene er oppmålt, men 
budsjettet for skredsikring av Samuelsberg vurderes å være tilstrekkelig ut fra de opplysningene 
som foreligger i dag. 
 
Olderdalen 
I skrivet om skredsikring i Olderdalen viser NVE til møtet med rådmannen 26.10.18. NVE sier 
at på grunn av økte kostnader vil kommunens distriktsandel komme på ca. kr. 3.140.000,- +mva. 
(kr. 3.925.000,-  inkl. mva.) 
 
Ved årsskiftet 2018/19 har Kåfjord kommune bokført kr. 2.796.000,- +mva. (kr. 3.495.000,- 
inkl. mva.) i distriktsandel for skredsikring i Olderdalen. Ut over dette skal det følgelig gjenstå 
kr. 344.000,- +mva. (kr. 430.000,00,- inkl. mva.). Det er ikke avsatt penger i budsjettet for 2019 
til distriktsandel for Olderdalen. For å dekke disse kostnadene må budsjettposten for 
skredsikring i Olderdalen tilføres kr. 430.000,- inkl. mva. Begge skredsikringsanleggene skal 
fullføres i løpet av 2019.  
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Postboks 74

9148 OLDERDALEN

Vår dato:  16.01.2019

Vår  ref.: 201500919-138

Arkiv:  41 1 Saksbehandler:

Deres dato: Ingeborg Johnsen

Deres  ref.:

Orientering om budsjettendring 11042  /  20073X  -  Skredsikring i
Olderdalen  -  Kåfjord kommune, Troms

Skredsikringen  i  Olderdalen er  i  hovedsak ferdigstilt. Gjenstående  arbeid  er vegetering og rensk

av  grøft.  Skredvollen er sikret med gjerde.  Totalkostnaden  for  skredsikringen  vil bli om lag 15,7

millioner kroner.

Vi viser til møte med kommunen  26.10.18  og oversendt møtereferat datert  18.11.18.  1 møtet ble

kommunen informert om at opprinnelig kostnadsoverslag for sikringsanlegget som var på  12,5  millioner

vil bli ca. 15 millioner, samt at kommunen måtte påregne  å  betale den økte distriktsandelen for

totalbeløpet. Det ble  også  enighet om at NVE skulle redegj øre for kostnadsøkningen.

Begrunnelse for kostnadsendring

Under anleggsutførelse endret konsulenten med ansvar for de geotekniske forholdene og stabiliteten  i

vollen arbeidsinstruksen. Dette innebar at  geonettet  som ligger mellom rastene måtte legges dobbelt, noe

som ga betydelig merarbeid og bidro til et større steinbehov enn antatt.  I tillegg har NVE montert

toppgjerde som  ikke  var inne  i  det opprinnelige kostnadsoverslaget.

Kommunen er  blitt  informert om dette på byggemøter og i  statusmøtet med rådmannen  26.10.18.

Ny distriktsandel

I  kommunevedtaket forplikter kommunen  seg til  å  betale distriktsandel  i  henhold til medgåtte  utgifter.

Kostnadsøkningen for Skredsikringen  i  Olderdalen  utgjør  ca. 25 %, tilsvarende  3.2 millioner. Det er

avtalt  en  finansieringsmodell  med 80  %  finansiering fra NVE og 20%  finansiering fra Kåfjord

kommune. Ny distriktsandel  blir  nå ca.  3  140 000 kroner, en økning på ca. 640 000 kroner  sammenliknet

med opprinnelig budsjett.

Kommunen ha  i desember 2018  om utsettelse av betalingsfrist for  faktura  pålydende 600 000 kr og

310 000 kr.  Dette  i  påvente av orientering fra NVE om kostnadsøkningen.

Faktura  pålydende 600 000 er innenfor  opprinnelig budsjett og vi ber om at denne betales innen

31.01.19.

E-post: nve@nve.no. Poslboks  5091,  Majorstuen.  0301  OSLO, Telefon:  09575.  Internett:  wvm.nve.no

Org nr.: N0 970  205  039 MVA Bankkonto:  7694  05  08971

Hovedkontor Region Mldt-Norge Region  Nord Region  snr Raglan Vest Reglon  øst

Middelthunsgate 29 Abels gale  9 Kongens  gate  14-18  Anton  Jenssensgate 7 Naustdalsvegen. lB Vangsveien 73

Postboks  5091,  Majorstuen Postboks  2124 Postboks  4223

0301  OSLO 7030  TRONDHEIM 8514  NARVIK 3103  TØNSBERG 6800  FØRDE 2307  HAMAR
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Side 2

NVE

I  siste brev  fra  kommunen orienteres  det om at kommunen vil ha en politisk behandling av kommunens

finansiering av merkostnadene. Vi ber om tilbakemelding når dette er gjennomført slik at vi får fakturert

for de merkostnader som er  påløpt  til nå  samtidig som vi forbereder sluttbefaring og sluttoppgjør for

skredsikringstiltaket.

Med  hilsen

Knut Aune  Hoseth Ingeborg Johnsen

regionsjef senioringeniør

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

Kopi  til:

Leslie  Lohse
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Møtereferat 

Sak: Statusmøte med Kåfjord kommune     

Møtedato: 26.10.2018 Kl.: 10.00 Sted:  På telefon 

Til stede: Kåfjord kommune: Einar Pedersen, Karin Karlsen, Kåre Pedersen, Stine Pedersen NVE: Knut 

Aune Hoseth, Ingeborg Johnsen 

Fravær:  

Møteleder: Ingeborg Johnsen 

Referent: Ingeborg Johnsen Dato/sign.: 18.11.2018 

Saksnr.:    Arkiv:     

Kopi:    

 

Nr. Dagsorden Ansvar/dato 

 

1. Olderdalen – status og økonomi 

 

2. Samuelsberg – status og økonomi – revidert kalkyle 

 

3. Tilskuddssøknader riving og flytting Manndalen – status og 

økonomi på begge tilskuddene 

 

4. Nourjohka – opprensking av eksisterende anlegg – 

ansvarsfordeling 

 

5. Gamanjunni – søknader om riving/flytting 

 

6. Eventuelt  

 

- Nordnorsk skredovervåkning 

- Transport av steinmasser og midlertidig anlegg 

  

 1. Olderdalen – skredsikring status fremdrift og økonomi 

Anlegget i Olderdalen er i avsluttende fase. Det arbeides nå med de siste 

rastene. Noe avsluttende arbeid vil måtte bli gjennomført til våren. 

Toppgjerde er bestilt og blir 1.80 høyt og monteres i løpet av november.  

Arbeidet har gått greit, men det ligger an til en kostnadsoverskridelse på ca. 

3 millioner kroner. Dette innebærer en økning for kommunal egenandel på 

500 000. Dette utgjør en prosentvis økning på ca 25 %, noe NVE anser 

som innenfor eksisterende kommunevedtaket. NVE vil sende et eget brev 

og orientere om dette. 

Kommunen har tidligere meldt inn økte kostnader for omlegging av 

skiløype. NVE har i budsjettert med 250 000 til dette formålet, men 
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foreslåtte løsning innebærer en bru som driver kostnadene til vel 5 million. 

Kommunen informerte om at kommunestyret trolig ikke aksepterer svaret 

til NVE om at det bare er avsatt 250 000, men kommunen følger opp 

dette i eget brev til NVE.  

Når anlegget er ferdigstilt til våren planlegger kommunen og NVE en 

markering og gjennomfører overlevering.  

Kommunen kan nå melde Olderdalen ut fra Nordnorsk skredovervåkning.  

 2. Samuelsberg status og økonomi 

NVE har brukt erfaringen og tallene fra Olderdalen for å gjennomgå 

kalkylene. Kommunevedtaket er på 9 millioner. NVE hadde revidert og 

beregnet opprinnelig nytte/kost ut fra 12 millioner uten at dette har blitt 

formidlet til kommunen tidligere. 

Det er allerede utført betydelig arbeid på Samuelsberg for ca 4,5 millioner. 

Ny kalkyle for totalkostnadene er 17 millioner. Dette er en betydelig 

økning som kommunen og NVE må følge opp i eget møte.   

 3. Tilskuddssøknader riving og flytting Manndalen – status og 

økonomi på begge tilskuddene 

20078x99999 Dalen/Soleng  

Riving og flytting er i rute. Driftsbygningen vil komme inn noen dager 

etter frist, men arbeidet er så godt som i rute. Det vil bli sendt anmodning 

om utbetaling snarest.  

20079x99999 Vaggi  

Arbeidet er i rute. Det vil bli sendt anmodning om utbetaling snarest.  

 
4. Nourjohka – opprensking av eksisterende anlegg – 

ansvarsfordeling 

NVE har gjennomført opprensking av masseavlagringsbasseng i dette 

anlegget nå i høst. Dette er et ansvar som hviler på kommunen. Det er 

viktig at det føres jevnlig tilsyn med anlegget og at slikt vedlikehold 

utføres. Anlegget er i kobling til en fylkeskommunal veg og kommunen 

må ta dialog direkte med vegeier om dette egentlig er et ansvar som er 

knyttet til deres tilsyn og vedlikehold.   

 
5. Gamanjunni – søknader om riving/flytting 

 

NVE har sendt midlertidig svar på denne søknaden og endelig svar kan 

ventes i løpet av november. Kommunen kan orientere søkere om dette.  

 

 
 

 
6. Nordnorsk skredovervåkning (NNSO) 
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Kåfjord kommune har vært med i NNSO siden oppstart på 90 tallet. De 

har flere skredbaner inne, men sikring og flytting som nå gjennomføres 

reduserer antallet.  

Olderdalen meldes ut av ordningen nå når sikringen er på plass. For 

Manndalen er de revne husene ute, men det er spørsmål knyttet til tre 

andre hus som ligger inne i overvåkningen. Karin sender NVE kartene 

hun har over dette. NVE vurderer skredbanene og gir tilbakemelding på 

aktualitet. Når dette er gjort kan kommunen og NVE ta en felles 

gjennomgang.  

 

 
7. Transport av steinmasser og midlertidig anlegg 

Ved oppstart av skredsikringsarbeidet i Olderdalen og Samuelsberg ble det 

opprettet noen midlertidige «anlegg» for transport av stein (plannr 11167 / 

Sikrid nr 20197x13098), samt en byggeplan for produksjon av stein 

(Plannr 11091 /Sikrid nr 20196x13099) med hvert sitt kommunevedtak.  

 

NVE sender avsluttende brev med sluttfaktura for disse anleggene. Det 

ene gikk over kostnadsoverslaget, og det andre gikk under. Samlet 

overskridelse for kommunebidraget er på ca. 4000 kr.  
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2016/652 -11 

Arkiv: A20 

Saksbehandler:  Ellen M. Lindvall 

Dato:                 03.04.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
15/19 Hovedutvalg oppvekst og omsorg 12.04.2019 
19/19 Kåfjord kommunestyre 23.04.2019 

 

Status for voksenopplæringen i Kåfjord kommune 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg- 12.04.2019  

Behandling: 
Saken sendes til kommunestyret for å få en bredere debatt om tilbudet.  
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Saken sendes til kommunestyret for å få en bredere debatt om tilbudet.  
 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Saken legges frem uten innstilling. 
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Saksopplysninger 

Kåfjord voksenopplæring tilbyr grunnleggende opplæring i norsk og samfunnskunnskap for 
voksne innvandrere og andre bofaste som er fremmedspråklige. Opplæringen følger Læreplan i 
norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.  
 
Kåfjord kommune har siden høst 2015 etter vedtak i kommunestyret årlig bosatt omlag 10 
flyktninger pr år. Bakgrunn for vedtaket var et stort antall flyktninger i asylmottak med innvilget 
oppholdstillatelse som ventet på å få flytte til en kommune. Situasjonen ble fulgt opp med sterke 
anmodninger fra departement og direktorat om at kommunene frivillig meldte seg som 
bosettingskommune.  
 
Denne situasjonen endret seg brått i 2017 ved færre ankomster til landet. Det ble iverksatt 
nedstyringstiltak som fikk umiddelbare praktiske følger, bla ved at asylmottaket i Olderdalen ble 
avviklet på svært kort tid. Tidlige i 2018 meldte IMDI at Kåfjord kommune sammen med en 
rekke andre kommuner ikke lenger var aktuell som bosettingskommune. Bakgrunnen for 
beslutningen var vesentlig færre flyktninger til landet, direktoratet ville heller prioritere tildeling 
av bosettere til større kommuner.   
Vedrørende grunnskoleopplæring har Kåfjord kommune et samarbeid med Nordreisa kommune. 
For skoleåret 2017/2018 kjøpte Kåfjord kommune grunnskoletilbud for 6 elever i Nordreisa. 
Kostnader for kommunen kom på kr. 379 996,-  
 
I og med at Kåfjord kommune ikke lenger skal bosette flere flyktninger er det nødvendig med 
endringer i forhold til redusert behov. Ressursinnsatsen på voksenopplæringen vil fremover også 
tilpasses situasjonen med stadig færre brukere.  
 
Kommunestyret har i møte den 20.12.2018 vedtatt å redusere antall årsverk fra 2,6 årsverk til 
1,4 årsverk. Her utgjør lønnsutgiftene med 1,4 stillinger kr. 970 000,- i året. I tillegg kommer 
administrasjon. 
 
For skoleåret 2019/2020 har voksenopplæringen 4 elever som skal ha undervisning i norsk med 
samfunnskunnskap. I tillegg er det 3 elever som har fått tilbud om videregående skole i 
Nordreisa. 4 elev har søkt om grunnskole for voksne med tilbud i Olderdalen. Deres søknad er 
behandlet og alle har fått avslag om undervisning i Olderdalen, med begrunnelse i vedtaket gjort 
i HOO om samarbeid med Nordreisa kommune. Elevene har fått tilbud i Nordreisa. Elevene 
ønsket betenkningstid på grunn av de ikke var interessert i å gå i Nordreisa. 
 
Oppvekstavdelingen har vært i kontakt med Nordreisa kommune vedrørende kjøp av plass for 
de 4 elevene. Kåfjord har fått positiv tilbakemelding om at Nordreisa har plass til elevene. 
Kostnadene for Kåfjord vil komme på 110 1062,10 pr. elev pr. år. Dette medfører en kostnad 
for Kåfjord på kr. 440 648,40 pr. skoleår.  
 
 
 

Vurdering 
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